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NOVOSTI

					
Vatrogasna škola HVZ-a:
Prva generacija vatrogasaca položila završni ispit u Rijeci
Predsjednik Josipović u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani
Mladež VZPGŽ-a u Njemačkoj
U DVD-u Vrbovsko ponovno mnogo mladih
Nova vozila za JVP Opatija i DVD Sisol

Za izdavača

Hinko Mance,
predsjednik VZPGŽ-a

Glavna urednica

Vanda Radetić-Tomić

Izdavački savjet

Slavko Gauš, predsjednik
Livio Andlar
Stjepan Brljak
Klaudijo Filčić
Dinko Petrov
Nikola Tramontana

Grafički urednik
Damir Linić

Novinar

Vanda Radetić-Tomić

11

NATJECANJA

16

OBLJETNICE					
100. obljetnica DVD-a Brod Moravice
80. obljetnica DVD-a Skrad
80. obljetnica DVD-a Plešce
60. obljetnica DVD-a Jablan
60. obljetnica DVD-a Stari Laz
60. obljetnica DVD-a Željezničar Moravice
60. obljetnica DVD-a Kraljevica
40. obljetnica DVD-a Gomirje
10. obljetnica DVD-a Bribir
10. obljetnica riječke podružnice Vatroprometa

Lektorica

Naslovnica
Naklada

1000 komada
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Potkraj ljeta i početkom jeseni zaredale su nove nevolje
– obilne kiše. Tako je 26. kolovoza u samo dva sata u Rijeci palo čak 25 litara kiše po četvornome metru. Sredinom rujna (12. i 13. rujna) Rijeku je namočila rekordna
količina kiše u posljednjih 30 godina – u 24 sata palo je
čak 220 litara kiše po četvornome metru. Nove nevolje
stigle su 1. studenog kada su veliko jugo i obilna kiša
na kvarnerskim otocima podigli razinu mora za čak 1,5
metara. I u Rijeci su „zaplivale“ mnoge rive i ulice. U Bakru je pak zabilježeno rekordno „dizanje“ mora od 1929.
godine, od kada postoji bakarska mereografska postaja,
te je za čak 122 cm nadmašena srednja razina mora.

ZANIMLJIVOSTI			

30 Kako vatrogastvo približiti djeci?

SUB-EKO 2012.
Pjevački zbor DVD-a Opatija gostovao u Molvama

U 90 dana gotovo
100 požara i 1000 ha
opožarenoga zemljišta

E

kstremna suša i vrućine koje su
ovoga ljeta zahvatile cijelu Hrvatsku, uzele su svoj danak i u
Primorsko-goranskoj županiji. Od početka lipnja do kraja kolovoza u toj je
županiji bilo čak 99 požara otvorenoga
prostora u kojima je izgorjelo 1028 ha
zemljišta, uglavnom niskoga raslinja
i borove šume. Prvi požari buknuli su
sredinom lipnja, tijekom mjeseca bilo
je ukupno 18 intervencija vatrogasaca
koje su se uglavnom odnosile na gašenje
požara uz željezničku prugu, izazvanih
iskrenjem vlaka. U tim je požarima izgorjela površina od 43 ha. Srpanj je za

vatrogasne snage VZPGŽ-a bio daleko
najteži što ne treba čuditi ako se zna da
je to bio najsušniji srpanj u Hrvatskoj od
1948. godine. „Prave“ kiše u Rijeci nije
bilo od 12. lipnja pa sve do 26. kolovoza. U tih dva i pol mjeseca u gradu je
palo samo sedam litara kiše po četvornome metru, a slično ili još gore bilo je i u
ostalim priobalnim mjestima sjevernoga
Jadrana. Tijekom srpnja vatrogasne su
snage imale 55 intervencija, a unatoč
iznimnim naporima gasitelja, izgorjelo
je 925 ha površine. U kolovozu je pak
bilo 26 intervencija, a opožarena površina iznosila je 60 ha.

Crni 23. srpanj

Ni ova zima nije počela mnogo bolje. Početkom prosinca, prvi je snijeg zabijelio i priobalje, u Rijeci ga je,
primjerice, palo 10-ak centimetara. Vatrogasci će opet
imati pune ruke posla…

U ovom broju Nazovi 193 popratili smo i brojne proslave
vrijednih obljetnica dobrovoljnih vatrogasnih društava
s područja PGŽ-a, od 10. obljetnice DVD-a Bribir do 100.
obljetnice DVD-a Brod Moravice.

28 Josip Paškvan (1975. – 2012.)

Fotografije

Požar kod Selca

V

atra i voda, odnosno požari i kiše, obilježili su proteklo ljeto i jesen. U 90 dana, od početka lipnja do
kraja kolovoza, na području Vatrogasne zajednice
PGŽ-a bilo je čak 100 požara u kojima je opožareno 1000
ha zemljišta. Prošli je srpanj, inače najsušniji od 1948.
godine, bio daleko najteži, a još će se dugo pamtiti
„crni“ 23. srpnja s čak četiri požara: u Supetarskoj Dragi
na otoku Rabu, ponad Mošćeničke Drage na liburnijskome području, na Škrljevu te onaj najveći - kod Selca.
Taj je požar gasilo više od 400 vatrogasaca, a izgorjelo je
čak 600 ha površine.

Josip Kosić (1941. – 2012.)
Branimir Alfonzi (1967. - 2012.)

IN MEMORIAM

Hajdi Matijević
PRdesign
arhiva VZPGŽ-a

Vatra i voda

Ali, bilo je i dobrih vijesti. Polaganjem završnoga ispita, početkom kolovoza u Rijeci je završilo školovanje
prve generacije polaznika novoutemeljene Vatrogasne
škole HVZ-a. Završni je ispit održan u obučnome centru
u Šapjanama, a nakon šest mjeseci školovanja, 20-ak
polaznika steklo je zvanje vatrogasca ili vatrogasnoga
tehničara. Velik uspjeh za HVZ i Vatrogasnu zajednicu
PGŽ-a.

Suradnici

Klaudijo Filčić
Aleksandar Kružić
Juraj Šragalj
Velibor Topolovec
Darko Vagaja

Požarna sezona

Veseli što su na sve izazove vatrogasci odgovorili brzo,
profesionalno, učinkovito i uspješno. U blagdanskome
ozračju to bismo mogli shvatiti kao njihov dar svima
nama, dar kojim nas daruju uvijek kad treba, a ne samo
za Božić i Novu godinu. Lijepo, zar ne?

Požar iznad Mošćeničke Drage
odnio ljudski život

Najteže je bilo 23. srpnja. Crni je ponedjeljak započeo požarom šume u Supetarskoj Dragi na otoku Rabu. Požar je
izbio u noći od nedjelje na ponedjeljak,
nešto poslije pola noći. Gasile su ga dvije
postrojbe DVD-a s 12 vozila i 83 vatrogasca. Požar je ugašen do jutra (6,30 h), a
izgorjela površina iznosila je 1,4 ha.
U 4.31 h vatrogascima stiže dojava o
požaru ponad Mošćeničke Drage na
liburnijskome području. Požar je s 14

vatrogasnih vozila gasilo 55 vatrogasaca
iz JVP-a Opatija i Rijeka te sedam lokalnih DVD-ova. Požar je lokaliziran u
9,41 h, a ugašen u 16,31 h. Izgorjelo je
14 ha šume i niskoga raslinja. Nažalost,
ta će intervencija ostati zapamćena i po
tragičnom događaju – smrti Branimira
Alfonzija (45) iz JVP-a Opatija koji je
tijekom intervencije dobio infarkt miokarda te, unatoč naporima kolega vatrogasaca i djelatnika Hitne medicinske
pomoći, preminuo.
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Požarna sezona

Požarna sezona
Najveći ovoljetni požar na području
Kvarnera, onaj kod Selca, također je buknuo tog kobnog ponedjeljka, 23. srpnja,
u 8,36 h. Zbog jake bure i nepristupačnoga terena požar se vrlo brzo širio pa
je unatoč golemim naporima vatrogasaca izgorjelo čak 600 ha površine. Na toj
iznimno zahtjevnoj intervenciji sudjelovalo je čak 29 vatrogasnih postrojbi s područja Primorsko-goranske, Zagrebačke,
Karlovačke, Ličko-senjske i Varaždinske
županije te Grada Zagreba, kao i državna interventna postrojba iz Zadra, pripadnici Hrvatske vojske (100 vojnika),
djelatnici šumarija Crikvenica i Novi

Vatrena stihija nadomak kuća

Vinodolski (30 djelatnika), ali i mnogobrojni mještani i turisti koji su se zatekli
na tom području. Ukupno je na požarištu
bilo 76 vatrogasnih vozila i 440 vatrogasaca koji su sljedeći dan 90 posto požara
uspjeli lokalizirati. Zahvaljujući poboljšanim vremenskim uvjetima, drugi su se
dan u gašenje požara uključili i kanaderi.
Zbog gustoga dima koji se nadvio nad
cijelim tim područjem, neki su mještani
imali problema s disanjem pa su zatražili
liječničku pomoć. Iako se požarna stihija sasvim približila kućama, zahvaljujući nadljudskim naporima svih gasitelja,
imovina mještana je spašena.

Crni je niz toga dana zaključen požarom šume nedaleko od Škrljeva. Dojava
je stigla u 23,37 h, požar je lokaliziran
25. srpnja u 3,30 h, a potpuno ugašen u
5,30 h. Na intervenciji je sudjelovalo 11
vatrogasnih postrojbi s područja Primorsko-goranske i Krapinsko-zagorske županije, ukupno 23 vatrogasna vozila i 99
vatrogasaca. Kako zbog jake bure kanaderi nisu mogli djelovati, gašenje požara
prepušteno je isključivo zemaljskim snagama, a ukupno je izgorjelo 225 ha šume
i niskoga raslinja.

Obersnel: Vrhunski odrađen posao

N

Nepristupačan teren dodatno otežao vatrogasnu intervenciju

U borbi s vatrenom buktinjom i mnogi civili

Vatra progutala 600 ha niskoga raslinja i borove šume

akon
zahtjevne
intervencije
u
Selcu, riječke je vatrogasce posjetio
gradonačelnik Vojko Obersnel. U ime
građana Rijeke i svoje osobno ime zahvalio im
je na, kako je rekao, vrhunski odrađenom poslu.
Rezimirajući intervenciju, čelni ljudi VZPGŽ-a,
Hinko Mance i Slavko Gauš, još su jednom
naglasili da su, unatoč složenosti situacije, bez
problema upravljali s 400 ljudi koliko ih je bilo
na terenu, da nije zabilježen niti jedan eksces te
da intervencija kod Selca može ući u povijest
hrvatskoga vatrogastva.

V. Obersnel, H. Mance, S. Gauš i D. Gauš jedinstveni u ocjeni intervencije

Gust dim spustio se do samoga mora

Gradonačelnik darivao vatrogasce

Velik interes medija za press konferenciju

Vatrogasne intervencije – bez propusta

Posljedice piromanstva
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S. Gauš:
Vatrogasci odradili izniman posao

Komentirajući događanja tog 23. srpnja
na Kvarneru, Mladen Magdić, predsjednik Sindikata vatrogasaca, izjavio je da je
sustav zakazao, da je reakcija zapovjednoga kadra bila spora i neodlučna, da su
vatrogasne snage u Selce stigle preka-

sno, da je nedopustivo da su se u gašenje
požara uključili i civili te za sve okrivio
DUZS što je izazvalo burne reakcije Jadrana Perinića, ravnatelja DUZS-a, ali i
svih vatrogasnih zapovjednika. Na izvanrednoj press konferenciji u Rijeci Perinić

je jasno rekao kako propusta nije bilo te
da intervencija u Selcu može biti primjer postupanja u kriznim situacijama
i korištenja svih vatrogasnih tehnika i
taktika.
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Požarna sezona
I Slavko Gauš, županijski vatrogasni
zapovjednik, Magdićeve tvrdnje smatra
potpuno „promašenima“ te tvrdi da su
vatrogasne snage u rekordnom roku stigle na mjesto požara.
- Požar kod Selca izbio je u 8 i pol ujutro,
15 minuta kasnije stigla je prva dojava o
tom požaru crikveničkim vatrogascima,
u 9,15 h intervencija je u operativnome
zapovjedništvu podignuta na 5. stupanj,
a na teren su odmah upućene dodatne
snage. Do podneva je na požarištu već

Novosti
bilo gotovo 200 vatrogasaca, poslijepodne njih više od 400, iako smo istovremeno gasili i veliki požar kod Mošćeničke
Drage, a istoga dana navečer imali smo
i požar na Škrljevu. Unatoč teškom terenu, jakoj buri i dugačkoj vatrenoj fronti,
za manje od 24 sata požar je stavljen pod
kontrolu. Što se tiče sudjelovanja civila
u gašenju požara, pitam se tko to može
zabraniti ljudima da štite svoju imovinu i
sudjeluju u njezinom spašavanju? I što bi
se dogodilo da smo te ljude nasilno ukla-

njali s požarišta? Intervencija kod Selca
ne samo da nije imala propusta, nego je
odrađena vrlo profesionalno, brzo i učinkovito, a logistika je bila gotovo besprijekorna. Spašena je imovina ljudi, nitko
nije stradao, a čak su se i turisti koji su
napustili to područje već sljedeći dan
vratili i nastavili svoj odmor, naglasio je
Gauš te još jednom zahvalio svima koji
su na bilo koji način pridonijeli uspješnom gašenju požara.

Piromani – problem koji tek treba riješiti
Najveći broj ovoljetnih požara na Kvarneru bio je uz željezničku prugu. Izazvalo
ih je iskrenje prilikom kočenja vlakova, a
dio je požara bio vezan uz iskrenje dalekovoda, osobito u uvjetima jake bure.
Prema Gauševim riječima, zbog čestih
požara uz prugu s HŽ-om je postignut
dogovor da se vlakovi prije ulaska u Rijeku zaustave kako bi se kočnice ohladile
i time smanjila mogućnost izazivanja požara što se pokazalo učinkovitim.
Tek manji broj požara izazvan je ljudskim

nemarom što je, ističe Gauš, na području VZPGŽ-a posljedica dugogodišnjih
edukativnih aktivnosti među građanstvom te podizanja svijesti o opasnostima paljenja vatre na otvorenom tijekom
ljetnih mjeseci. – Piromani su, nažalost,
druga priča, kaže Gauš, ogorčen činjenicom da je i požar kod Selca najvjerojatnije namjerno podmetnut. - Problem piromana treba se što hitnije riješiti i to na
državnoj razini. Kazne su očito premale
i same po sebi nisu dovoljno učinkovite,
zaključuje Gauš.

Unatoč povećanom broju intervencija i
relativno velikom opožarenom području, požarna je sezona na Kvarneru, barem što se vatrogasnih snaga tiče, bila
uspješna jer su, s obzirom na ekstremna
događanja, štete minimalne. Već spomenuti problem piromanstva pod mjerodavnošću je drugih službi i institucija
čiju reakciju i konkretne poteze javnost s
nestrpljenjem očekuje.

I jesen u znaku rekorda
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Prva generacija vatrogasaca
položila završni ispit u Rijeci
Nakon šest mjeseci školovanja, 20-ak polaznika Vatrogasne škole HVZ-a steklo je zvanje vatrogasca ili vatrogasnoga tehničara. Polaganje završnoga ispita i svečana dodjela diploma održani
su u obučnome centru u Šapjanama.

P

olaganjem završnoga ispita, početkom kolovoza u Rijeci je završilo školovanje prve generacije
polaznika novoutemeljene Vatrogasne
škole HVZ-a. Završni je ispit održan u
obučnome centru u Šapjanama, a pored
usmenoga ispita, maturanti su stečeno
znanje morali pokazati i u praktičnome
radu, tj. vježbi izvedenoj u kontejnerskome sustavu za gašenje požara zatvorenih
prostora. Tu su, uz simulaciju gašenja
stambenoga objekta, pokazali i spretnost
pri izvlačenju unesrećenih osoba iz gorućega objekta, u ovome slučaju krpene
lutke punjene pijeskom, te istodobno
gredama osigurali statiku zgrade kojoj je
prijetilo urušavanje... Dakle, sve ono što
ih danas-sutra čeka na njihovim novim
radnim mjestima.
Od 48 prijavljenih, zahtjevan program
školovanja u prvom je roku uspješno završilo njih 22 (u jesenskome roku prošlo
ih je još 14). Program prekvalifikacije za
zvanje vatrogasca ili vatrogasnoga tehničara počeo je 19. siječnja, a obuhvaćao je
13 stručnih predmeta i 819 školskih sati.
Polaznike iz Primorsko-goranske županije, ali i ostalih dijelova Hrvatske, obučavali su predavači iz redova Vatrogasne
zajednice PGŽ-a (H. Mance, M. Šćulac,
N. Tramontana, R. Hrelja, Ž. Mavrinac,
T. Miloš, K. Brmalj, B. Kauzlarić, I. Hrelja, I. Čar, D. Gauš i S. Blažević), redom
istaknuti vatrogasni stručnjaci koji su
svoja znanja i vještine stjecali na mnogim
međunarodnim seminarima, simpozijima i treninzima.

N

akon rekordne suše ovoga ljeta
(primjerice, Rijeka je imala najsušniji
srpanj u posljednje 64 godine - pale
su samo dvije litre kiše po četvornome
metru), potkraj ljeta i početkom jeseni
zaredale su nove nevolje – obilne kiše.
Tako je 26. kolovoza u samo dva sata u
Rijeci palo čak 25 litara kiše po četvornome
metru. Sredinom rujna (12. i 13. rujna)
Rijeku je namočila rekordna količina
kiše u posljednjih 30 godina – u 24 sata
palo je čak 220 litara kiše po četvornome
metru (usporedbe radi, mjesečni prosjek
padalina za rujan u Rijeci iznosi 167 litara).
Nove nevolje stigle su 1. studenog kada
su veliko jugo i obilna kiša na kvarnerskim
otocima podigli razinu mora za čak 1,5
metara pa su „zaplivale“ mnoge rive i ulice.
Pod vodom je bila i Rijeka, točnije glavna
gradska tržnica i okolne ulice. Razina mora
u Rijeci se digla za pola metra. U Bakru je
1. studenog zabilježeno najviše dizanje
od 1929. godine, od kada postoji bakarska
mereografska postaja, te je za čak 122 cm
nadmašena srednja razina mora.

Vatrogasna škola HVZ-a

Ekstremne vremenske prilike vatrogascima su opet dale pune ruke posla –
izvlačenje vozila iz poplavljene ulice u Sobolima, nedaleko od Rijeke
							

Svečanost dodjele diploma uveličali su
ravnatelj Vatrogasne škole Damir Knežević, predsjednik Skupštine PGŽ-a Ingo
Kamenar te zamjenik načelnika Općine
Matulji Alen Ružić. Svi su oni čestitali
polaznicima na ostvarenome uspjehu i
časnoj profesiji koju su izabrali.

Prva generacija Vatrogasne škole HVZ-a

Brojni uglednici uveličali dodjelu diploma

Čestitke maturantima

Vatrogasna vježba –dio završnoga ispita
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Novosti

Novosti

Popović: HVZ je trebao svoju školu
Među prvim čestitarima bio je i Željko Popović, načelnik HVZ-a, koji je u prigodnome govoru
naglasio kako je HVZ-u trebala vatrogasna škola i to iz više razloga. – Model vatrogasne
škole koji smo mi stvorili pridonio je racionalizaciji troškova jer polaznici više ne moraju
odlaziti na školovanje u Zagreb, nego će se upisivati prema mjestu prebivališta. Također,
ova je škola iznimno djelotvorna jer su predavači i instruktori vatrogasni zapovjednici koji se
svakodnevno bave tim poslom pa svoje bogato iskustvo mogu prenijeti na mlade vatrogasce.
HVZ je zadovoljan dosad postignutim, iako projekt Vatrogasne škole još nije gotov. Naime,
nakon što smo u siječnju ove godine otvorili Školu u Rijeci, potom i u Splitu, naš je cilj da,
uz matičnu školu u Zagrebu, područne Vatrogasne škole dobiju još i Osijek i Slavonski Brod,
rekao je Popović te posebno zahvalio Vatrogasnoj zajednici PGŽ-a, JVP-u Grada Rijeke te
svim predavačima koji su sudjelovali u poučavanju prvoga naraštaja Vatrogasne škole HVZ-a.

Gauš: Škola nije formalnost
- Vatrogasna škola HVZ-a ima visoke standarde i svi koji su mislili da je to formalnost, prevarili su
se. Od 48 polaznika koji su sredinom siječnja započeli program prekvalifikacije, danas je samo
njih 22 dobilo diplome. Nastavni je program na svjetskoj razini, mi želimo biti sigurni da su
kadrovi koji izađu iz ove škole osposobljeni za posao koji će raditi i tu nikakvih „popusta“ ne
smije biti, rekao je Slavko Gauš, županijski vatrogasni zapovjednik te u ime domaćina čestitao
svima koji su uspješno svladali program prekvalifikacije.

U Rijeku zbog vrhunskih
predavača
- Zadovoljan sam, mnogo
sam naučio, to će smanjiti
rizike u mojem daljnjem
radu. U vatrogastvo sam
ušao kao dječak, privukli
su me crveni kamioni i
rotirajuća svjetla, a danas
me “drži” adrenalin. Iako
mi je mnogo bliže bilo
otići na školovanje na
vatrogasno Učilište u
Zagrebu, izabrao sam
Rijeku zbog predavača jer
su to vrhunski stručnjaci,
rekao je Ivan Kelment koji
je na školovanje u Rijeku stigao iz DVD-a Đakovo.

Osnivanje Vatrogasne škole HVZ-a
plod je višegodišnjih nastojanja Zajednice da hrvatsko vatrogastvo dobije
primjeren i decentraliziran sustav obrazovanja i stručnoga usavršavanja. Podsjetimo, dosad je ingerenciju nad vatrogasnim školovanjem imala Državna uprava
za zaštitu i spašavanje, a pod okriljem
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Nešto novo i korisno
- Škola je bila vrlo
zahtjevna, ali stekli
smo mnogo novih
iskustava. Ovo je
nešto sasvim novo
i vrlo korisno, a
posebno bih izdvojio
trud naših predavača
koji su zaista dali
sve od sebe da nam
prenesu nova znanja
i vještine. Veseli me
postignuti
uspjeh.
Sve što sam ovdje
naučio olakšat će moj
budući rad u DVD-u
Cres, rekao je Marin
Rušpić.

njezinoga Učilišta vatrogastva i civilne
zaštite školovani su vatrogasni, ali i nevatrogasni kadrovi. HVZ je smatrao da
takva koncepcija ne zadovoljava potrebe
hrvatskoga vatrogastva te je inzistirao na
otvaranju područnih vatrogasnih škola
kako bi vatrogasno školovanje polaznicima postalo teritorijalno dostupnije i fi-

nancijski prihvatljivije. Kako DUZS nije
pokazao interes za takav koncept, HVZ
je osnovao svoju Vatrogasnu školu. Dosad pokazan interes i odaziv kandidata,
smatraju u HVZ-u, potvrdio je opravdanost tog projekta te čak nadmašio prvobitna očekivanja.

Predsjednik Josipović u Kampu
vatrogasne mladeži u Fažani

P

redsjednik RH Ivo Josipović sa
suradnicima ovoga je ljeta posjetio Kamp vatrogasne mladeži
HVZ-a u Fažani. Pored mnogobrojne
vatrogasne djece i mladeži, visokoga su
gosta dočekali i predsjednik HVZ-a
Ante Sanader, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te načelnik
HVZ-a Željko Popović.
Cijenjene goste Ante Sanader upoznao
je s radom Kampa i važnošću koju on ima
za odgajanje vatrogasnoga pomlatka. Također je zahvalio predsjedniku Josipoviću na priznanju koje je svojim dolaskom
odao mladim vatrogasnim entuzijastima,
kao i na potpori koju Republika Hrvatska daje vatrogasnoj zajednici. Predsjednik Josipović kazao je pak kako su vatrogasci iznimno važan i pouzdan partner
na kojega se uvijek može osloniti. - Taj
plemeniti poziv sadrži i mnogo više, to je
način življenja, svjetonazor temeljen na
humanosti, druženje koje potiče kulturu
života, zajedništvo i prijateljstvo, rekao je
Josipović.

Foto za uspomenu

Svečano postrojavanje za uglednoga gosta

Nakon obilaska kampa, predsjednik je
prisustvovao i vatrogasnoj vježbi koju

Mladež VZPGŽ-a u Njemačkoj

U društvu domaćina – vatrogasaca i dr. Heikea Wingenfeldea,
prvog zamjenika šefa Uprave okruga Fulda

N

a poziv Vatrogasne zajednice
okruga Fulda (njemačka savezna pokrajina Hessen), 20-ak
pripadnika mladeži i njihovih voditelja
iz VZPGŽ-a sudjelovalo je u radu kampa vatrogasne mladeži okruga Fulda, u
razdoblju od 9. do 15. srpnja. Nastavak je
to suradnje započete prošle godine kada
je skupina njemačke mladeži boravila u
kampu u Fažani.
Uz ukupno tristotinjak pripadnika nje-

Vatrogasna vježba pokazala predsjedniku što
vatrogasna mladež zna i umije

su izveli članovi muške mladeži DVD-a
San Marino – Novi Vinodolski.
		
Velibor Topolovec

Posjet Vatrogasnom muzeju Fulda

mačke vatrogasne mladeži i njihovih
voditelja, mladi vatrogasci DVD-a Halubjan i Zlobin sudjelovali su u raznim
radionicama i igrama te stjecali nova
poznanstva. Domaćini su pripremili raznovrstan program: službeno primanje
u Vladi okruga Fulda (rang županije),
posjet baroknom gradu Fuldi, obilazak
vatrogasnoga muzeja i većih vatrogasnih
postrojbi, upoznavanje sa znamenitostima okruga, praktične radionice u kampu

na temu vatrogastva (komunikacija na
intervenciji, opasne tvari, topografija),
atraktivna vožnja na ljetnoj bob stazi
na prostoru bivše vojne radarske postaje
Wasserkuppe i sl.
Grad Gersfeld, domaćin kampa, iskazao
je mladeži VZPGŽ-a posebnu čast dodjeljivanjem Povelje o sponzorstvu nad
štićenikom životinjskog parka - paunom
Fasani.
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Natjecanja

Suradnja i prijateljstvo

P

ored humanosti i nesebičnog
pomaganja drugima, vatrogasna
je „obitelj“ poznata i po zajedništvu
i prijateljstvu. Tako je i u slučaju spomenute hrvatsko-njemačke suradnje
pa ne čudi da je Uwe Heinel, jedan
od čelnih ljudi vatrogasne zajednice
njemačke pokrajine Fulda, već ovoga
ljeta iskoristio obiteljski odmor na Jadranu za ponovni susret s prijateljima Uwe Heinel s obitelji u društvu
iz DVD-a Zlobin i Halubjan. Tom je pri- K. Filčića i B. Kauzlarića
likom najavljeno potpisivanje Povelje
o prijateljstvu što će još više učvrstiti suradnju hrvatskih i njemačkih vatrogasaca.

Predstavnici DVD-a Halubjan i Zlobin
zahvalili su domaćinima na srdačnome gostoprimstvu, a osobito Michaelu
Knothu, voditelju vatrogasne mladeži
okruga Fulda, Uwi Heinelu, voditelju
Centra za koordinaciju spašavanja te
Silvani Heinel, na donaciji vatrogasne
opreme. Najavljeni su i planovi za čvršće
povezivanjem dviju vatrogasnih organizacija čija će suradnja, osobito nakon
ulaska Hrvatske u EU, biti lakša i mnogo šira, a uključivat će i stručno usavršavanje budućih vatrogasnih kadrova.
					
			 Klaudijo Filčić

5. memorijal Riječke vatre

S

redinom rujna u središtu Rijeke održan je 5. memorijal Riječke
vatre, natjecanje u vrlo zahtjevnoj
disciplini FIRE COMBAT. Ove je godine nastupilo 35 ekipa iz 20-ak vatrogasnih postrojbi iz Hrvatske i Slovenije.
Uoči natjecanja, natjecateljske su ekipe
pozdravili Hinko Mance, predsjednik
VZPGŽ-a i zapovjednik JVP-a Rijeka
i Dorotea Pešić-Bukovac, predsjednica
Gradskoga vijeća Grada Rijeke.

Svečano postrojavanje uoči natjecanja

U DVD-u Vrbovsko ponovno mnogo mladih

N

akon nekoliko „sušnih“ godina tijekom kojih je opadao interes osnovnoškolaca za uključivanje u vatrogasnu mladež, DVD-a Vrbovsko ove je godine uspio
privući znatan broj učenika od 6 do 12 godina. Za taj su uspjeh
ponajviše zaslužni voditelji mladeži, Tea Vrbanac i Filip Mareković. Pod njihovim budnim okom dvije ekipe mladih „vatrogasaca“ svakoga se tjedna druže, vježbaju u krugu vatrogasnog
doma i pripremaju se za natjecanja.
OŠ Ivan Goran Kovačić u Vrbovskom već je godinama rasadište
mladih vatrogasnih kadrova koji stasaju u vrijedne operativce
i tako nastavljaju tradiciju vatrogastva već više od 120 godina. Svake godine u svibnju, mjesecu zaštite od požara, učenici
posjećuju vrbošćanske vatrogasce i upoznaju se s vatrogasnom
opremom i vozilima, a vatrogasci im uzvraćaju posjet i pritom
organiziraju vatrogasnu vježbu. Takva se suradnja provodi i u
područnim školama Nikola Tesla u Moravicama i Ivan Goran
Kovačić u Severinu na Kupi. Zahvaljujući tome, svih osam va-

Pozdrav natjecateljima

Vatrogasci ugostili osnovnoškolce

trogasnih društava na području VZ Grada Vrbovskog može se
pohvaliti zadovoljavajućim brojem djece i mladeži u svojim redovima.
					
Juraj Šragalj

Nova vozila za JVP Opatija i DVD Sisol

Natjecalo se u četiri kategorije, a najmasovnija, s 22 prijavljene ekipe, bila je
kategorija muški A. Prvo mjesto osvojila
je ekipa PGD Dolenja Trebuša, drugo
PGD Razvanje, a treće PGD IG. U kategoriji muški B bilo je osam ekipa, a prva
tri osvojile su ekipe domaćina – JVP-a
Rijeke (D. Marot/D. Gauš, R.Frlan/M.
Medač i Z. Rački/B. Kauzlarić). U kategoriji muški C natjecale su se dvije ekipe,

Natjecanje otvorila ženska ekipa DVD-a Klana

JVP Grada Zagreba i PGE Krško/JVP
Rijeka, a bolji su bili Zagrepčani. Prvi
put na memorijalu su se natjecale i tri
ženske A ekipe. Najbolje su bile članice
DVD-a Sesvetski Kraljevac, dok su 2. i 3.
mjesto osvojile ekipe DVD-a Klana.
Podsjetimo, Riječke vatre pokrenuo je
JVP Grada Rijeke u čast vatrogasaca
grada Rijeke, poginulih na intervencija-

D. Marot i D. Gauš (JVP Rijeka),
pobjednici u kategoriji muški B

ma prilikom spašavanja ljudi i imovine,
a ideja o njegovu pokretanju rođena je
nakon pogibije riječkoga vatrogasca Ede
Surine, prilikom intervencije na Kantridi
kada je došlo do eksplozije plinske boce.
Njegova je supruga i ove godine prisustvovala natjecanju te pobjednicima predala prijelazni pehar.

VII. Memorijal Goran Gašparac-Pupin

Z

ahvaljujući financijskoj potpori Grada Opatije i Općine Mošćenička Draga, od srpnja ove godine vozni park
JVP-a Opatija i DVD-a Sisol obogaćen je terenskim
vozilima Lada Niva 4x4. Vozila ukupne vrijednosti 172 tisuće
kuna nabavljena su preko Područne vatrogasne zajednica Liburnije, a liburnijskim će vatrogascima znatno olakšati ophodnju teškoga terena na kojem djeluju, osobito područja Vele i
Male Učke te vrha Učke – Vojaka, kao i za prijevoz opreme i
vatrogasaca.
Primopredaji vozila u DVD-u Sisol ovoga ljeta prisustvovali
su opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić, načelnik Mošćeničke Drage Ratko Salomon, predsjednik PVZ-a Liburije Boris
Laginja te pripadnici JVP-a Opatije i DVD-a Sisol. – Mi se
na naše vatrogasce uvijek možemo osloniti, cijenimo njihovu
profesionalnost i zato nam nije teško ni u ovim kriznim trenucima iznaći mogućnosti za ulaganje u poboljšanje vatroga-
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Supruga pokojnog Gašparca
predala prijelazni pehar

snoga sustava. Ponosni smo na naše vatrogasce i nastavljamo
s dobrom suradnjom, rekao je gradonačelnik Dujmić, nakon
čega su ključevi vozila svečano uručeni predstavnicima JVP-a
Opatija i DVD-a Sisol – Mošćenička Draga

E

kipe Delnice II i Bribir pobjednice su VII. Memorijala Goran
Gašparac-Pupin, međunarodnoga
vatrogasnoga natjecanja B ekipa, pokrenutog u spomen na Gorana Gašparca,

Loše vrijeme nije pokvarilo dobro raspoloženje svih okupljenih

preminuloga zapovjednika DVD-a i
JVP-a Delnice.
Natjecanje koje je 1. rujna održano u
Delnicama u organizaciji DVD-a Del-

nice i pod pokroviteljstvom Grada Delnice, okupilo je 14 ekipa iz Hrvatske i
Slovenije. U kategoriji muški B, pored
pobjedničke ekipe Delnice II, domaćin
je slavio i osvajanje drugoga mjesta (ekinazovi 193 | Prosinac 2012.
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Memorijal Jasmina Filipovića: slavili
DVD-i Zagradci i Zaprešić
Na memorijalu nastupio i JVP
Rijeka i osvojio 426,5 bodova

Delnice II

pa Delnice I), dok je 3. mjesto osvojio
DVD Lokve. U ženskoj konkurenciji
bile su dvije natjecateljske ekipe, DVD

Bribir i Dolga Vas, a slavile su Bribirčanke.

DVD Bribir

Zbog prohladna i kišovita vremena nije
održano natjecanje u vatrogasnim igricama.

Jubilarno 10. rokovsko natjecanje
vatrogasne djece i mladeži

I

ove je godine sredinom kolovoza, u
sklopu obilježavanja Rokove – Dana
Općine Klana, DVD Klana organizirao natjecanje vatrogasne djece i mladeži. Jubilarno 10. natjecanje okupilo
je 25 ekipa koje su se okušale u vježbi
s brentačama i štafeti (djeca) te vježbi s
preprekama i štafeti (mladež).
U kategoriji djeca M natjecalo se 11
ekipa, a najuspješniji je bio DVD San
Marino iz Novoga Vinodolskoga. Drugo mjesto osvojio je DVD Lokve, a treće DVD Zlobin 1. U kategoriji djeca Ž
bile su dvije ekipe, DVD Škrljevo i DVD
Kras-Šapjane, a uspješnije su bile Škrljevčanke. U kategoriji mladež M također
je bilo 11 ekipa, a najbolji je ponovno bio
DVD San Marino, drugo mjesto osvojio je DVD Lokve, a treće DVD Donja
Dubrava. Tri ekipe natjecale su se u kategoriji mladež Ž, a na kraju je redoslijed
bio: DVD Delnice, DVD Klana te DVD
Lokve.

Čak 250 djece i mladeži nastupilo na natjecanju

Dvostruki pobjednici: DVD San Marino

DVD Delnice

Jubilarno je na-
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Sudionici Memorijala

DVD Zagradci

hvalili su na dolasku čelnici DVD-a San
Marino, Želimir Butorac i Velibor Topolovec. Natjecanje je završeno vatrometom i druženjem uz bribirske tamburaše.
Podsjetimo, memorijal je prije osam
godina pokrenuo DVD San Marino u

DVD Zaprešić

sjećanje na prerano preminuloga člana
Društva Jasmina Filipovića. Pokrovitelj
natjecanja je Grad Novi Vinodolski, a
generalni sponzor VULKAN-NOVA
Rijeka.

Memorijal Marijan Majetić:
DVD-u San Marino šest pehara

Priznanja sponzorima
tjecanje iskorišteno i za podjelu
plaketa i zahvalnica mnogobrojnim tvrtkama i
pojedincima koji
su tijekom proPriznanje dobio i Stjepan Brljak, teklih 10 godina
predsjednik GVZ-a Rijeka
novčano ili na
druge načine podupirali natjecanje vatrogasne djece i mladeži u Klani.

P

očetkom kolovoza u Novom Vinodolskom održan je tradicionalni, 8. po redu Memorijal Jasmina
Filipovića, vatrogasno natjecanje muških
i ženskih A ekipa. Nastupilo je 40 ekipa
iz sedam hrvatskih županija, a domaćin,
DVD San Marino, predstavio se s tri
ekipe.
U vatrogasnoj vježbi 3-1A najviše umješnosti i spretnosti u muškoj konkurenciji pokazala je ekipa DVD-a Zagradci,
ujedno i najstarija ekipa na Memorijalu. Čak četiri ekipe, čiji su se završni
rezultati kretali unutar sedam sekundi
razlike, konkurirale su za drugo mjesto.
Na kraju je drugi bio JVP Grada Rijeke, treće mjesto osvojio je DVD Čazma
za kojim su po dvije desetinke zaostale
ekipe DVD-a Veliki Lipovec i domaćin,
DVD San Marino. U ženskoj konkurenciji prve su bile natjecateljice DVD-a
Zaprešić, druga ekipa DVD-a Buševec, a
treći DVD Bribir.
Medalje i pehare pobjednicima uručili su
gradonačelnik Novog Vinodolskog Oleg
Butković i otac preminuloga Jasmina,
Ivica Filipović, a svim sudionicima za-

DVD Škrljevo

Na kraju natjecanja sve su sudionike pozdravili predsjednik i zapovjednik DVDa Klana, Slavko Gauš i Dario Gauš, dok
su nagrade najboljima uručili načelnik

Domaćini osvojili 2. mjesto

Općine Klana Matija Laginja, kontrolor
natjecanja Nenad Pleše te predsjednica
Savjeta vatrogasne mladeži VZPGŽ-a
Renata Topolovec.

U

Plešcima je u organizaciji DVDa Plešce, uz potporu Grada Čabra i VZPGŽ-a, održan 15.
Memorijal Marijan Majetić, tradicionalno međunarodno vatrogasno natjecanje
djece i mladeži. Nastupila je 21 ekipa iz
četiri hrvatske županije te susjedne Republike Slovenije, a najmlađa ekipa natjecanja bila je ona DVD-a Mrkopalj.
Uvjerljivu pobjedu u ukupnom plasmanu ostvario je DVD San Marino – Novi
Vinodolski s osvojenih 115 bodova (tri
prva i jedno drugo mjesto), ispred DVDa Kras – Šapjane (56 bodova). U kategoriji djeca Ž nastupile su dvije ekipe,
a prvo mjesto pripalo je ekipi DVD-a
Mrkopalj, ispred ekipe DVD-a Kras. U
kategoriji djeca M prvo i drugo mjesto
osvojile su ekipe DVD-a San Marino,
dok je trećeplasirana bila ekipa domaći-

Apsolutno najbolji: DVD San Marino

na, DVD-a Plešce. U kategoriji mladež
Ž prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a
San Marino, drugo DVD Prezid, a treće
DVD Klana, dok je u elitnoj kategoriji
mladež M prvo mjesto pripalo također
ekipi DVD-a San Marino, drugoplasirana je bila ekipa DVD-a Kupjak, a treće
mjesto osvojio je DVD Sušak.
Druga je to uzastopna ukupna pobjeda
DVD-a San Marino tako da je prelazni

Detalj natjecanja

pehar samo nakratko putovao u Plešce,
nakon čega je vraćen u vitrine vatrogasaca iz Novog Vinodolskog.
Nagrade najboljima uručili su županijski vatrogasni zapovjednik Slavko Gauš,
predsjednica Savjeta vatrogasne mladeži
VZ PGŽ-a Renata Topolovec, predsjednik Komisije za natjecanja VZ PGŽ-a
Nenad Pleše te predsjednik DVD-a
Plešce Dušan Muhvić.
					
Velibor Topolovec
nazovi 193 | Prosinac 2012.
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Državno natjecanje:

JVP Rijeka – najbolje plasirana ekipa iz PGŽ-a

U

rujnu su u Zadru održana državna natjecanja vatrogasaca i
vatrogasne mladeži RH. Boje
VZPGŽ-a branile su 22 ekipe, a najbolji
je plasman postigla ekipa JVP-a Rijeka
koja je u konkurenciji sedam profesionalnih vatrogasnih postrojbi (klasa A)
osvojila 3. mjesto.
Što se nastupa ekipa iz DVD-ova tiče, u
kategoriji muški A nastupile su 64 ekipe,
pobijedio je DVD Paukovec, a od predstavnika VZPGŽ-a DVD Kraljevica
osvojio je 45. mjesto, DVD Sušak 50., a
DVD San Marino Novi Vinodolski 51.
mjesto. U kategoriji muški B bilo je 59
ekipa, najbolji je bio DVD Mladost Kaštel Sućurac, dok je DVD Delnice osvojio 29. mjesto, DVD Skrad 38., a DVD
Škrljevo 49. mjesto. U kategoriji žene A,
od 54 ekipe najbolji je bio DVD Zaprešić, DVD Kraljevica osvojio je 25. mjesto,
DVD San Marino 26., a DVD Sušak 39.
mjesto. U kategoriji žene B nastupilo je
47 ekipa, pobijedio je DVD Savska Ves,
DVD Bribir bio je 30., a DVD Škrljevo
45., dok su natjecateljice DVD-a Jablan
diskvalificirane.

Na prvenstvu mladeži, u kategoriji mladež M bilo je 68 ekipa, pobijedio je DVD
Bedekovčina, a predstavnici VZPGŽa zauzeli su 17. mjesto (DVD Lokve),
26. (DVD San Marino), 27. (DVD Sušak II), 37. (DVD Delnice) i 41. mjesto
(DVD Sušak I). U kategoriji mladež Ž
bile su 64 ekipe, ponovno je najbolji bio
DVD Bedekovčina, dok je DVD Prezid
osvojio 36. mjesto, DVD San Marino
47., DVD Lokve 54. mjesto, a DVD
Klana zauzeo je 57. mjesto.

Sudionici turnira

Ekipa JVP-a Rijeka

Međunarodni sportski susret
vatrogasaca Trst 2012.

T

radicionalni međunarodni prijateljski turnir vatrogasaca u malome nogometu ove je godine održan potkraj
svibnja u talijanskome Trstu. Natjecalo se osam ekipa iz
Italije, Slovenije i Hrvatske, točnije momčadi Verone, Treviza,
Beluna, Gorice, Trsta, Kopra, Nove Gorice i Rijeke. Utakmice
su igrane u sportsko-rekreativnom centru u industrijskoj zoni.
Pobjednici prve skupine bili su Kopar i Rijeka, a druge Trevizo
i Beluno. U polufinalnom susretu Rijeka je pobijedila Trevizo,
a Kopar Beluno. Turnir je zasluženo pripao ekipi Kopra koja je
u finalu pobijedila ekipu Rijeke rezultatom 4:1.

Ekipa JVP-a Rijeka
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Malonogometni turnir
Heroji Kornata

Susret je iskorišten i za razgledavanje centralne vatrogasne postaje u Trstu te vatrogasne ispostave Muggia. Sljedeće godine
malonogometni će se turnir održati u Rijeci koja upravo dogodine obilježava 150. obljetnicu profesionalnoga vatrogastva.
Darko Vagaja

U

Kraljevici je u organizaciji
DVD-a Kraljevica te pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske
županije, Grada Kraljevice, Turističke
zajednice Grada Kraljevice i VZPGŽ-a
održan 6. međunarodni malonogometni turnir Heroji Kornata. Na turniru su
nastupile ekipe: : HSP Kraljevica, JVP
Rijeka, DVD Zlobin, Vatrogasci 193 iz
Novog Vinodolskog, DVD Kraljevica,
Paintball extreme iz Kraljevice, GP Slađo, DVD Gornja Stubica, Konoba Fran
Krsto Frankopan, Zračna luka Rijeka,
DVD Rab, Liburnija, Porto Re te ekipa
Majcttchow iz Trnave (Slovačka).
Nakon dvodnevnog odmjeravanja snaga,
prvo mjesto i obrana prošlogodišnjega
naslova pripalo je ekipi Vatrogasci 193 iz
Novog Vinodolskog koja je u finalu pobijedila goste iz Slovačke. Trećeplasirana
je bila ekipa DVD-a Kraljevica koja je u
susretu za treće mjesto bila uspješnija od
ekipe Porto Re. Najbolji golman turnira
bio je Slovak Miroslav Fišan, a najbolji strijelac njegov suigrač Pavol Caganj.
Pehar za fair play dodijeljen je ekipi
DVD-a Zlobin. Na turniru je odigrana
i revijalna utakmica ženskih ekipa, i to
DVD-a Kraljevice i DVD-a San Marino Novi Vinodolski. Pobijedile su cure

Dosad prikupljene 153 tisuće kuna
U šest godina održavanja turnira, prikupljene su 153 tisuće kuna. Prvu godinu
prikupljena sredstva uplaćena su u fond za pomoć obiteljima vatrogasaca stradalih na Kornatima. Potom su donacije dobili Odjel onkologije Dječje bolnice
Kantrida, Dom za djecu i mladež Oštro te obitelj Jardas, tj. djeca čiji su roditelji
stradali u prometnoj nesreći. Ove godine pola prikupljenog iznosa (9.000 kn)
ponovno je dodijeljeno Domu za djecu i mladež Oštro, a pola obitelji Branimira
Alfonzija, djelatnika JVP-a Opatija koji je ovoga ljeta preminuo tijekom vatrogasne intervencije.

A. Kružić predao ček gđi Alfonzi

iz Novoga rezultatom 4:0, a sva četiri
pogotka postigla je iznimno raspoložena
Doris Antić.

Proglašenju pobjednika i zatvaranju turnira prisustvovali su brojni gosti, među
njima i gradonačelnik Grada Kraljevice Josip Turina, zamjenik predsjednika
VZPGŽ-a Velibor Topolovec, zamjenik
županijskoga vatrogasnog zapovjednika i
zapovjednik JVP-a Opatije Mladen Šćulac, ravnateljica Doma za djecu i mladež
Oštro Branka Pajazetović, predsjednica
Savjeta vatrogasne mladeži VZPGŽ-a
Renata Topolovec te supruga i kćerka
pokojnoga Branimira Alfonzija. Aleksandar Kružić, zapovjednik DVD-a
Kraljevica, zahvalio se svim sudionicima
turnira te zakazao novi susret na 7. Herojima Kornata 2013. godine.
Aleksandar Kružić
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100. obljetnica DVD-a Brod Moravice
P

osebno svečano i veselo bilo je sredinom srpnja u Brod Moravicama
gdje je, pod visokim pokroviteljstvom predsjednika RH, obilježena 100.
obljetnica rada DVD-a Brod Moravice.
Čestitke tamošnjim vatrogascima došao je, među ostalima, uputiti i Željko
Popović, načelnik HVZ-a. – Čestitam
na velikoj obljetnici, a posebno na vašim naporima da zaštitite ljude i dobra
na ovome području. Svaki član Društva
koji „troši“ svoje slobodno vrijeme za
napredak DVD-a zaslužuje danas naše
čestitke i zahvalnost. Nadam se da ćete i
dalje biti glavni oslonac zaštite i spašavanja u svom kraju te vam želim još mnogo
uspjeha u daljnjem radu, rekao je Popović. Čestitkama su se pridružili i čelni
ljudi VZPGŽ-a, Hinko Mance i Slavko
Gauš, predstavnik Primorsko-goranske
županije Zlatko Mihelec, načelnik Općine Brod Moravice Dragutin Crnković te
mnogi drugi uvaženi gosti.
Kako i dolikuje, nakon svečanoga vatrogasnoga mimohoda održana je svečana
sjednica na kojoj je predsjednik Društva,
Miroslav Crnković, podsjetio na zanimljive detalje iz bogate povijesti Društva.
Interesantno je, primjerice, da je Društvo,
osnovano u veljači 1912., već potkraj te
godine imalo vatrogasnu štrcaljku, u to
doba vrlo modernu opremu za gašenje
požara. Tu su štrcaljku, uz nešto vatrogasne opreme, vatrogasci uspjeli spasiti
prilikom bombardiranja Brod Moravica
tijekom Drugoga svjetskoga rata, ali je
njihovo vatrogasno spremište, nažalost,
izgorjelo. Nakon rata ono je obnovljeno,
rad Društva se stabilizirao, broj članova
povećao, a nakon 1955. godine osnovano
je i nekoliko vatrogasnih odjeljenja kojima je omogućena bolja „pokrivenost“
terena. Iz bogate povijesti Društva izdvojimo još i podatak da je početkom 90-ih
godina prošloga stoljeća renovirana nekadašnja zgrada Veterinarske ambulante
i preuređena u vatrogasni dom u kojemu
su vatrogasci i danas smješteni. Osnivanjem Općine Brod Moravice 1993. godine, vatrogasci dobivaju veću pažnju i
mnogo bolje materijalne i financijske uvjete rada. Nabavljaju se vatrogasna vozila
i oprema, a u financiranje se uključuje i
Vatrogasna zajednica PGŽ-a.
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Vježba s vatrogasnom štrcaljkom

Prisjećanje na davna vremena: vatrogasna štrcaljka u akciji
Svečani vatrogasni mimohod

I djeca pokazala vatrogasne vještine

Mnogobrojni uzvanici uveličali svečanu sjednicu

DVD Brod Moravice danas je središnje
vatrogasno društvo za požarno područje
općine Brod Moravice, ima 70-ak članova, i to ispitanih vatrogasaca, a šestero ih
ima i čin vatrogasnog časnika.

Najviše vatrogasno odlikovanje
M. Crnkoviću uručio je Ž. Popović

Društvo je posebno ponosno na 20-ak
vatrogasne djece i mladeži koja na vatrogasnim natjecanjima postižu iznimne
rezultate.

Pohvalnicu je dobio i šestogodišnji
Matija Legović, najmlađi član Društva

Visoka je obljetnica bila povod i za dodjelu vatrogasnih priznanja, plaketa i odlikovanja. Među ostalim, spomenice za
50 godina u vatrogastvu dobili su Anton
Abramović, Josip Srkoč i Julko Ferderber, srebrne medalje uručene su Nenadu
Crnkoviću, Nenadu Katanoviću i Ivanu

U sklopu obilježavanja 100. obljetnice DVD-a Brod Moravice održana je vatrogasna vježba u kojoj su, uz članove DVD-a Brod Moravice, sudjelovali i
pripadnici JVP-a Delnice i Rijeka. Posebno interesantan bio je dio vježbe u
kojemu je korištena stara vatrogasna štrcaljka iz 1912. godine pa su mnogobrojni okupljeni mještani i gosti mogli vidjeti kako su vatrogasci nekada
gasili požare.

Jurkoviću, dok su zlatne medalje dobili Ivica Marković, Anton Abramović i
Borislav Cividini. Hrvatska vatrogasna
zajednica dodijelila je pak predsjedniku
Društva Miroslavu Crnkoviću vatrogasno odlikovanje za zasluge u razvoju
zaštite od požara i vatrogastva HVZ-a,

dok je samome Društvu uručeno najveća
vatrogasno priznanje – Povelja s likom
Mirka Kolarića, priznanje za životno
djelo i iznimna postignuća u operativnom i strukovnom radu u vatrogastvu i
zaštiti od požara.
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80. obljetnica DVD-a Skrad

80. obljetnica DVD-a Plešce

P

očetkom srpnja u Skradu je u nazočnosti mnogobrojnih gostiju i
lokalnih uglednika obilježena 80.
obljetnica DVD-a Skrad.
Tajnik Društva, Toni Ribić, na svečanoj
je sjednici podsjetio na najvažnije trenutke iz povijesti Društva. Kako je rekao, povod za osnivanje DVD-a Skrad
1932. godine bio je požar drvene kuće,
inače konačišta za putnike i gostionice,
u kojemu je smrtno stradala vlasnica gostionice. Taj je nemili događaj potaknuo
općinskoga načelnika Josipa Lončarića
na sazivanje sastanka na kojemu je odlučeno da je potrebno osnovati dobrovoljno vatrogasno društvo. Uz njega, osnivači su bili: Stjepan Pupić, učitelj iz Skrada
i Anton Grgurić, bilježnik iz Broda na
Kupi. Lončarić je izabran za predsjednika, Pupić je postao tajnik, zapovjednik Josip Grgurić, podzapovjednik Ivan
Crnković, a tajnik Josip Žagar. Društvu
su pristupila 22 aktivna člana i 34 podupiruća.
Što vlastitim, što općinskim sredstvima,
u prvih je nekoliko godina nabavljena
najosnovnija oprema koja je tijekom
Drugoga svjetskoga rata potpuno uništena ili opljačkana. Godine 1947. društvo
je obnovljeno, a pet godina kasnije počinje i gradnja vatrogasnoga doma koji
je dovršen 1958. godine. U to je vrijeme
nabavljeno i prvo vatrogasno vozilo. Poteškoće za Društvo ponovno se javljaju
za vrijeme Domovinskoga rata, kada većina članova Društva odlazi na bojište.
Nekolicina koja ostaje, uspijeva animirati 15-ak djece te ih aktivirati u vatrogasnoj mladeži. Nakon Domovinskoga
rata jača aktivnost Društva, nabavlja se
oprema i vozila, detaljno je obnovljen i
vatrogasni dom, a sustavno se ulaže i u
edukaciju kadrova.
Posljednjih 10-ak godina članovi Društva redovito sudjeluju i na vatrogasnim
natjecanjima te postižu zapažene rezultate. Tako je 2001. i 2002. godine mladež DVD-a Skrad osvojila 2. mjesto na
županijskom natjecanju, a 2008. godine
A ekipa bila je treća. Slični su uspjesi
ponovljeni i 2008. i 2009. godine, a posljednji je uspjeh zabilježen ove godine,
također na županijskom natjecanju, na
kojemu je B ekipa osvojila 2. mjesto i
plasirala se na državno natjecanje.
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Svečanost primjerena jubileju

Svečana sjednica DVD-a Plešce

S

T. Ribić: Zadovoljni smo
stanjem u Društvu

Nagrada za 60 godina vjernosti
Društvu: S. Srkoč i S. Gauš

Nagrađen i
predsjednik D. Grgurić

vam čestitam. Svakoj
lokalnoj samoupravi
u interesu je da ima
tako dobro organizirano vatrogastvo jer
to jamči sigurnost te
zaštitu ljudi i njihove imovine, rekao je
Gauš.
Dodijeljena su i mnoga vatrogasna priznanja i nagrade. Tako su
dodijeljene spomenice za 10, 30 i 40 godina vjernosti vatrogastvu, dok je Stanko Srkoč dobio vatrogasnu spomenicu
za čak 60 godina aktivnosti u DVD-u.
Vatrogasne spomenice dobili su Zlatko
Rački, Juraj Mance i Anton Rački, dok
je čin počasnog vatrogasnog časnika
VZPGŽ-a dodijeljen Damiru Grguriću,
predsjedniku Društva. Podijeljene su i
brončane i srebrne vatrogasne medalje, a
zlatna je ponovno otišla u ruke predsjednika, Damira Grgurića.

Nagrađeni vatrogasni veterani

Društvo je danas solidno opremljeno,
kadrovski dobro ekipirano, ima 93 člana,
a posebno veseli, rekao je Ribić, što u redovima DVD-a ima i 15-ak djece.
Čestitke slavljenicima uputili su mnogi
gosti, među njima i Slavko Gauš, županijski vatrogasni zapovjednik, koji je
izrazio zadovoljstvo rezultatima koje je
DVD Skrad pokazao u posljednjih 15ak godina. – Vi ste nositelji vatrozaštite na ovoj mikrolokaciji, na vas se može
osloniti s punim povjerenjem i na tome

redinom listopada i DVD Plešce
svečano je proslavio 80. obljetnicu
postojanja. Riječ je o Društvu koje
su 1932. godine osnovali: Milan Klepac,
Antun Muhvić, Franjo Mrle, Tomislav
Janeš, Dragutin Turk, Antun Varlaj, Antun Loknar, Antun Pibernik, Josip Loknar, Josip Pršle, Josip Malinarić, Antun
Pršle, Zvonimir Čop, Petar Markovćić i
ostali mještani Plešca. Kako je na svečanoj sjednici naglasio predsjednik Društva
Dušan Muhvić, početak rada bio je skroman, ali je već 1936. godine nabavljena
ručna štrcaljka koja je gasiteljima bila od
velike koristi, a veliki kvalitativni pomak
u radu Društva označila je i izgradnja vatrogasnoga doma 1951. godine.
Tijekom Drugoga svjetskoga rata aktivnost Društva je zamrla, a nakon rata nastavilo se s nabavom opreme i vozila što
se, sukladno mogućnostima, čini i danas,
kada Društvo okuplja 133 člana. To znači da je u Društvo uključen svaki drugi
stanovnik Plešca. U Društvu djeluje 56
ispitanih vatrogasaca, sedam vatrogasnih
dočasnika i jedan časnik što je jamac opstojnosti Društva.
DVD Plešce danas izvrsno surađuje s
drugim vatrogasnim društvima iz okruženja, a čelne ljude osobito veseli rad s
mladeži koja bilježi pobjedničke nastupe
na županijskim natjecanjima, a dva puta
je nastupila i na državnoj smotri. U Plešcima se već 15 godina održava i Memorijal Marijan Majetić, međunarodno natjecanje djece i mladeži, na što su članovi
Društva osobito ponosni.

D. Muhvić: Ponosni smo na naš rad

Godine 2002. počela je gradnja novoga
vatrogasnoga doma, a dovršetak i uređenje stambenoga dijela očekuje se sljedeće godine. Pred Društvom su još mnogi
izazovi, prije svega obnova zastarjeloga
i neprikladnoga voznoga parka, izgradnja vatrogasne garaže, prikupljanje građe za izdavanje monografije Društva te
stručno usavršavanje članstva, rekao je
Muhvić.

Na svečanosti u Plešcima potpisana je i
Povelja o bratimljenju DVD-a Plešce i Pavlovec.

Čestitke uzvanika

Zvonimir Lipovac

U ime Vatrogasne zajednice Grada Čabra slavljenicima je čestitao predsjednik Zvonimir Lipovac.
Kako je rekao, DVD Plešce najmlađe je vatrogasno
društvo Zajednice, a već ima 80 godina, što potvrđuje dugu tradiciju vatrogastva u tom kraju. Čestitkama se pridružio i predsjednik Vatrogasne zajednice PGŽ-a Hinko Mance rekavši da je DVD Plešce
čvrsto i stabilno društvo koje zaslužuje sve pohvale
za svoj rad. Ivica Glas, zamjenik predsjednika HVZ-a,
također se pridružio čestitarima izrazivši nadu da će
DVD Plešce i dalje biti jamac sigurnosti mještana i
imovine u svojem okruženju.

Nagrade najzaslužnijima

Na svečanoj su sjednici uručena mnoga
vatrogasna priznanja i zahvalnice. Među
ostalim, dodijeljene su spomenice za 30,

40 i 50 godina rada u Društvu, a spomenicu za 70 godina vjernosti Društvu
dobio je Joža Žurga. Izdvojimo još i zlatnu vatrogasnu medalju koju su dobili zapovjednik i predsjednik DVD-a Plešce,
Josip Kuzele i Dušan Muhvić, dok je vatrogasno odlikovanje za posebne zasluge
dobio dugogodišnji skladištar Društva –
Petar Šercer. Istodobno, gradonačelniku
Čabra Željku Erentu uručena je povelja
o počasnom članstvu u DVD-u Plešce.
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60. obljetnica
DVD-a Jablan

60. obljetnica DVD-a Stari Laz
N
Z. Mihelčić čestitao slavljenicima

S. Gauš uručio priznanje F. Barbariću

P

otkraj srpnja svečano je obilježena 60. obljetnica DVD-a Jablan.
Bio je to velik događaj za mjesto
Jablan u kojemu je svaki drugi stanovnik
član Društva.
Kako se čulo na svečanoj sjednici, DVD
Jablan osnovala je 1952. godine, uz potporu tadašnje Općine Vrbovsko i matičnoga društva – DVD-a Vrbovsko, grupa entuzijasta koju su predvodili Viktor
Glad, Anton Tadej i Ivan Troha.

Mladež DVD-a Jablan

natkrilo spremište, nabavilo električnu
sirenu, popravljena je fasada na vatrogasnome domu te nabavljena auto-cisterna
kapaciteta 500 litara. Članovi Društva
redovito sudjeluju i na vatrogasnim natjecanjima, na kojima je osobito uspješna A ekipa, kao i ekipe mladeži. Godine
2001. DVD Jablan potpisao je Povelju o
bratimljenju s DVD-om Viškovo, s kojim i danas izvrsno surađuje.

Iako počeci nisu bili laki, upornim radom članovi Društva uspjeli su izgraditi vlastiti vatrogasni dom, nabaviti
najnužniju opremu i tako se osposobiti
za protupožarnu djelatnost. Organiziranjem zabava i najmom prostora prikupljali su sredstva za razvoj, nabavljena je
ručna pumpa, potom i motorna pumpa
te kombi vozilo. Istodobno se radilo na
omasovljavanju članstva, izgradnji igrališta te uređenju doma.

Svečanost je upotpunjena dodjelom
priznanja, medalja i spomenica. Boris Gudac, predsjednik DVD-a Jablan,
posebno se zahvalio trojici živućih utemeljitelja društva - Ivanu Gudcu, Valentinu Gudcu i Josipu Rožiću. Čestitke
svečaru uputili su Željko Mirković, gradonačelnik Grada Vrbovskog, Davorka
Vinski, predstavnica Gradskoga vijeća
Vrbovskog, Slavko Gauš, županijski vatrogasni zapovjednik, Zdravko Mihelčić,
predsjednik Vatrogasne zajednice Grada
Vrbovskog te mnogi drugi.

Danas DVD Jablan ima 103 člana,
među kojima je 18 ispitanih vatrogasaca,
13 vatrogasaca I. klase, 10 dočasnika i tri
dočasnika I. klase. Zahvaljujući potpori
brojnih donatora, ponajprije VZPGŽa i VZ Grada Vrbovskog, Društvo je

U sklopu proslave održan je i svečani
mimohod te vatrogasne vježbe mladeži DVD-a Jablan, matičnoga društva
DVD-a Vrbovsko i ženskoga odjeljenja
DVD-a Jablan.
Juraj Šragalj
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a inicijativu grupe mještana
predvođenih Vinkom Herljevićem, direktorom DIP-a
Ravna Gora, DVD Stari Laz osnovan je 1952. godine. U Društvo su se
odmah upisala 43 člana, za prvoga je
predsjednika izabran Rajmond Crnković ml., a zapovjednika Dragutin
Crnković. Kako bi namakli sredstva
za vatrogasnu opremu i sprave, vatrogasci su često organizirali zabave.
Počeli su sa skromnom opremom
(ručnom pumpom) koju su tijekom
godina, sukladno mogućnostima
obogaćivali, a ubrzo su se, zahvaljujući ponajviše dobrovoljnom radu, i
okućili. Prvi školovani vatrogasac bio
je Ivan Stipetić koji je 1954. godine
završio školu za vatrogasnog dočasnika. Kurioziteta radi, spomenimo
da je početkom 90-ih godina prošloga stoljeća Društvo nakratko imalo i
žensko vatrogasno odjeljenje, a neko
je vrijeme pri Društvu djelovao i
tamburaški orkestar.

Proslava DVD Stari Laz okupila cijelo mjesto

Što se intervencija tiče, Društvo je
imalo sreće jer su u prvih 50 godina
zabilježena tek tri požara (na stambenim objektima), dok su posljednje
desetljeće obilježili požari otvorenoga prostora u okruženju. Po potrebi,
vatrogasci DVD-a Stari Laz interveniraju i na drugim područjima, kao
što su, primjerice, ovoga ljeta došli na
ispomoć prilikom velikoga požara u
Selcu.
Društvo je aktivno i na vatrogasnim
natjecanjima na kojima postiže solidne rezultate.DVD Stari Laz danas vodi predsjednik Velimir Stipeć,
Društvo ima 48 članova, od čega je
35 ispitanih vatrogasaca.

Svečanim mimohodom uveličana proslava

Diplome i nagrade najzaslužnijima
Na svečanoj su sjednici podijeljene za-

hvalnice svima koji su tijekom proteklih
Ove i mnoge druge interesantne de60 godina podupirali rad Društva. Među
talje iz bogate povijesti DVD-a Stari
ostalim, spomenice za 30 godina rada u
Laz na svečanoj je sjednici, održanoj
DVD-u dobili su Željko Lakotić, Alojz Lapočetkom kolovoza u povodu proslakotić, Ivan Lakotić i Dragutin Komadina,
ve 60. obljetnice Društva, iznio Mia za 40 godina Ivica Ferlindeš. Najvredhael Štimac, podsjetivši pri tom na
nije priznanje – Zlatnu medalju HVZ-a,
činjenicu da DVD Stari Laz predza 50-ogodišnju vjernost Društvu, dobili
su Velimir Bujan, Mihovil Štimac i Emil Lakotić.
stavlja okosnicu društvenoga života
u mjestu.
					

Najviša odlikovanja uručio H. Mance

V. Stipeć: DVD Stari Laz – siguran
oslonac sumještanima

Na svečanost u Starom Lazu
došli su predstavnici mnogih vatrogasnih društava iz okruženja i
Slovenije, a među uzvanicima bili
su i predsjednik VZPGŽ-a Hinko Mance te zamjenik načelnika
Općine Ravna Gora Franjo Ružić. Svi su pohvalili rad Društva
te mu čestitali na dugogodišnjem
uspješnom humanom i dobrovoljnom radu u vatrogastvu.
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60. obljetnica DVD-a
Željezničar Moravice

Velik broj uzvanika uveličao vrijedan jubilej

P

očetkom kolovoza DVD
Željezničar
Moravice
obilježio je 60. obljetnicu rada. Nakon svečanoga mimohoda uz pratnju puhačkoga
orkestra DVD-a Vrbovsko, u
Domu kulture u Moravicama održana je svečana sjednica
Društva. Uveličali su je predstavnici DVD-ova iz okruženja, mnogobrojni gosti, a među
njima i županijski vatrogasni
zapovjednik Slavko Gauš te gradonačelnik Vrbovskog Željko Mirković.
O povijesti Društva govorio je predsjednik Petar Alinčić prisjetivši se ponajprije
njegovih osnivača - Nikole Mišljenovića, Ilije Jakšića, Janka Pavleka i Srećka
Grka. Kako je naglasio, Društvo je osnovano 1952. godine, a najveći broj njegovih članova bili su željeznički djelatnici
što i ne čudi ako se zna da je Društvo
osnovano u pogonu za remont željezničkih vozila te da su njegovo osnivanje inicirali upravo željeznički djelatnici.
Društvo u početku djeluje u prostorima pogona da bi početkom 80-tih godina došlo do
izgradnje vatrogasnoga spremišta na
današnjoj lokaciji. Spremište ima dvije
velike garaže, vatrogasni toranj, kancelarije i sanitarni čvor. Godine 2008.,
uz potporu VZPGŽ-a, VZG Vrbovsko i Grada Vrbovsko, nabavljeno je
novo intervencijsko vozilo Iveco čime je
uspješno zaokružen projekt nabave vozila i opreme za kvalitetno djelovanje na vatrogasnim
intervencijama.
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Proslava započela svečanim mimohodom

Društvo danas broji 48 članova, od čega
12 operativnih, 4 pričuvna, 8 vatrogasnih
veterana te 14 članova iz redova vatrogasne mladeži kojoj se posvećuje posebna
pozornost.
Na svečanoj su sjednici podijeljena priznanja i zahvalnice. Priznanja za 60 godina članstva u DVD-u dobili Nikola Mišljenović, Ilija Jakšić i Janko Pavlek, a za
30 godina Nikola Nikšić, Novica Vučinić,
Damir Skender i Petar Alinčić, dok je posebno priznanje uručeno Milanu Jančiću.
Čestitke slavljenicima uputio je gradonačelnik Mirković uz obećanje da će
Grad i dalje, sukladno mogućnostima,
podupirati rad Društva, dok je županijski vatrogasni zapovjednik Slavko Gauš
zahvalio na doprinosu koji članovi Društva daju pri vatrogasnim intervencijama.
Nakon svečane sjednice svoje su vještine
i umijeće u vježbi s brentačama pokazali
najmlađi članovi, nakon čega je održana
zajednička pokazna vježba (spašavanja
unesrećenih iz stambene zgrade) DVD-a
Željezničar Moravice, DVD-a Vrbovsko
i JVP-a Delnice.

60. obljetnica DVD-a Kraljevica
Č

lanovi DVD-a Kraljevica i
njihovi mnogobrojni gosti
sredinom rujna obilježili su
60. obljetnicu postojanja i uspješnoga
rada tog dobrovoljnog vatrogasnog
društva, osnovanog 28. kolovoza
1952. godine. U prvi Upravni odbor
izabrani su Milan Lekan, Milutin
Abramović, Ćiril Medved, Lajoš
Varga, Milan Tomljanović i Milan
Kukuljan. Nadzorni odbor činili
su Mate Benac, Marijan Pravdica i
Franjo Crnković. Društvo je s radom
započelo u sklopu kraljevičkoga brodogradilišta. Uprava DVD-a (predsjednik Milan Lekan, zapovjednik
Ćiril Medved i tajnik Ivan Molnar)
imala je pune ruke posla, a najveći je
problem bio nedostatak društvenih
prostorija i spremišta za opremu. Taj
je problem riješen tek izgradnjom vatrogasnoga spremišta u krugu Frankopanske tvrđave. Novi vatrogasni
dom stvorio je uvjete za omasovljenje
Društva i kvalitetniji rad. Već 1957.
godine prva skupina operativaca završila je tečaj za ispitanog vatrogasca.
Prvo vozilo u Društvo je stiglo iz
Brodogradilišta Kraljevica koje je
kraljevičkim vatrogascima darovalo
kamion Dodge. Prvo novo navalno
vozilo (TAM 4500) nabavljeno je
1964. godine, potom i kombi vozilo
TAM 2000 te tada popularni Fićo
koji se koristio za izviđanje i patroliranje. Tijekom 1980-ih godina
nabavljena su nova TAM-ova vozila
– jedno navalno te vozilo za šumske
požare, a potkraj 80-ih je nabavljeno
i novo zapovjedno vozilo Lada Niva.
Početkom Domovinskoga rata, većina se vatrogasaca uključila u obranu
domovine pa su u Društvo dovedeni
mladi ljudi. Ekipa DVD-a na čelu s
današnjim zapovjednikom Aleksandrom Kružićem otišla je u osnovnu
školu i aktivirala 141 dijete od kojih
je većina i danas u Društvu. Bio je to
i početak nove ere kraljevičkih vatrogasaca.
Od sredine 1990-ih Društvo bilježi
uspjehe na svim poljima. Nastupa na
mnogim vatrogasnim natjecanjima, a
mladež je uvijek među najboljima, o

Izvrsna atmosfera obilježila proslavu 60. obljetnice DVD-a Kraljevica

Gradonačelnik Kraljevice Josip Turina i Josip
Jović, jedan od osnivača DVD-a presjekli su vrpcu
i time svečano obilježili otvaranje vatrogasnoga
doma čije su uređenje financirali Grad Kraljevica
i VZPGŽ-a

čemu svjedoče brojni pehari i priznanja,
a posebno pehar osvojen na memorijalu
Marijan Majetić u Plešcima tri godine
zaredom.
Kraljevički se vatrogasci mogu pohvaliti
i svojim operativnim radom.

Položeno cvijeće ispred spomenika Sv. Florijana

„Vatreno“ prijateljstvo
Posebni gosti svečane sjednice bile su
dvije slovenske obitelji čiju su kuću u
Selcima, tijekom ovoljetnoga velikoga
požara, doslovno u posljednji čas spasili kraljevički vatrogasci.
Obitelji Novak/Šaver i Laurić/Vegi
pune su zahvalnosti za taj nesebičan
čin, a vatrena je stihija tako bila povod
za jedno novo, međudržavno prijateljstvo.

Zapovjednik Kružić sa
slovenskim prijateljima

Na svečanoj su sjednici podijeljena i priznanja.
Među ostalim, zlatne plamenice dobili su Aleksandar Kružić i Lovro Ćurić, zlatnu medalju dobio
je Bruno Medančić, Mirku Červaru uručena je povelja počasnoga predsjednika, a Josipu Joviću povelja počasnoga zapovjednika, dok su Josip Turina,
Gojko Gudac i Slavko Gauš postali počasni članovi
Društva.

J. Turina i S. Gauš –
počasni članovi Društva

Godine 2000./2001. Društvo nabavlja
dva nova vozila (Iveco i Mazda) s kojima se svrstava među najbolje opremljena
društva u županiji. Tih godina iz Švicarske stiže vrijedna donacija - vozilo
Dodge te veća količina vrijedne vatrogasne opreme, a JVP Grada Rijeke Društvu ustupa navalno vatrogasno vozilo
TAM-130. Godine 2008. u DVD stiže
još jedna donacija, ovoga puta iz Engleske, a riječ je o kompletno opremljenom
vozilu Scania. Iste godine kupljeno je i
novo kombi vozilo Opel Vivaro. U posljednjih nekoliko godina detaljno je
obnovljen i vatrogasni dom. Uz sve navedeno, kraljevički su vatrogasci našli
vremena i energije i za pokretanje humanitarnoga malonogometnoga turnira
Heroji kornata čiji prihod svake godine
doniraju u dobrotvorne svrhe.
Čestitke slavljenicima uputili su gradonačelnik Josip Turina, županijski
vatrogasni zapovjednik Slavko Gauš,
predsjednik VZPGŽ-a Hinko Mance,
savjetnik župana PGŽ-a za pravne poslove zaštite i spašavanja Zlatko Mihelec
te predsjednik Gradskoga vijeća Kraljevice Alen Vidović koji je najavio da će
DVD Kraljevica predložiti za godišnju
nagradu Grada Kraljevice.
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40. obljetnica DVD-a Gomirje
S

10. obljetnica DVD-a Bribir

redinom rujna obilježena je još jedna vrijedna obljetnica – 40 godina
od utemeljenja DVD-a Gomirje.
Riječ je o društvu koje danas ima 65 članova i 25 pripadnika vatrogasne mladeži
i pokretač je gotovo svih aktivnosti i događanja u mjestu. Vrijedna je obljetnica
u Gomirje privukla mnoge uglednike iz
vatrogasne struke, predstavnike lokalnih
vlasti te druge uvažene goste kojima je
dobrodošlicu izrazio predsjednik DVDa Ilija Trbović.

Teodor Fricki, počasni predsjednik
HVZ-a, slavljenicima je čestitao na
važnoj obljetnici, kao i na otvaranju vatrogasnoga doma koji će, uz vatrogasce,
služiti i ostalim mještanima Gomirja.
Čestitkama se pridružio i županijski vatrogasni zapovjednik Slavko Gauš. – Izgradnja doma veliki je uspjeh i na tome
vam treba čestitati. Posljednjih 10-ak
godina Društvo doživljava veliki uzlet
što me kao županijskoga zapovjednika
jako veseli. Nadam se da ćete podjednako uspješno odgovarati i na nove izazove
koji su pred vama, a Vatrogasna će vas
zajednica u tome podupirati, rekao je
Gauš. U ime Županije, čestitke je uputio
Zdravko Mihelec koji je posebno pohvalio rad s mladeži. Izaslanik predsjednika
RH, Vladimir Lončarević, prenio je pak
čestitke predsjednika Josipovića. Među
mnogobrojnim čestitarima bio je i gradonačelnik Vrbovskog Željko Mirković
koji je pohvalio vatrogasce i zahvalio im
se na njihovom humanom i dobrovoljnom radu.

Svečanim mimohodom počelo obilježavanje 40. obljetnice DVD-a Gomirje

Ljubav prema vatrogastvo ujedinila stare i mlade

Mnogobrojni gosti čestitali slavljenicima

I. Trbović: Pred nama su novi
izazovi: obnova voznoga
parka, nabava opreme te
daljnji rad s mladeži

Dovršen vatrogasni dom
Gradnja vatrogasnoga doma u Gomirju
počela je potkraj 2004. godine na zemljištu koje je za tu svrhu darovao Grad
Vrbovsko. Dom danas ima garažu, spremište, kancelarije i društvene prostorije.
Gradnja doma stajala je 370 tisuća kuna,
100 tisuća osigurao je VZPGŽ, a ostatak
Vatrogasni dom - ponos cijeloga mjesta
PGŽ, Grad Vrbovsko, HVZ, VZ Grada Vrbovskog te mnoge lokalne tvrtke. Vrijedna je obljetnica iskorištena i za službeno
otvorenje i blagoslov vatrogasnoga doma, na radost svih vatrogasaca i mještana.

Na svečanoj su sjednici dodijeljene zahvalnice i priznanja svim zaslužnim organizacijama i pojedincima koji su pridonijeli boljitku Društva, među ostalim i
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HVZ-u, PGŽ-u, VZPGŽ-u, VZ Grada
Vrbovskog, Gradu Vrbovskom, Srpskom
nacionalnom vijeću te mnogim drugima.

P

očetkom rujna slavilo se i u Bribiru gdje je obilježena 10. obljetnica
DVD-a Bribir. Goste i uzvanike
na svečanoj je sjednici pozdravio Zdravko Kalafatić, jedan od osnivača i prvi
predsjednik Društva, koji je tom prilikom podsjetio na nekolicinu entuzijasta
koji su, uz njega, 2002. godine sudjelovali
pri osnivanju Društva. Bili su to Neven
Antonić, Darko Benić, Ivan Tomić i pok.
Josip Kalafatić. Kako je naglasio, odmah
se prionulo poslu pa je DVD Bribir već
početkom 2003. godine imao 26 osposobljenih vatrogasaca, nabavljena je radna odjeća i obuća, a ubrzo su u Društvo
stigla i dva vozila: osobno vozilo Yugo
55, namijenjeno izviđanju, te navalno
vatrogasno vozilo Steyr čiju su nabavu
potpomogli tvrtka Rosenbauer, Erwin
Haidinger - prijatelj iz Austrije, Dragan
Stipeč, Nikola Antić i Slavko Gauš.
O povijesti Društva izvijestio je aktualni predsjednik, Neven Antonić, koji se
posebno osvrnuo na velike uspjehe koje
DVD postiže na vatrogasnim natjecanjima. Najuspješnija je ženska seniorska

ekipa, osnovana 2007. godine, koja je
dosad šest puta zaredom bila prvakinja
PGŽ-a, a dva put je sudjelovala i na državnim natjecanjima.
DVD Bribir danas ima 103 člana (od
čega je 65 vatrogasaca s položenim ispitom, a 25 operativnih vatrogasaca) i oko
50 pripadnika mladeži i djece. Društvo

Nakon svečane sjednice članovi DVDa Gomirje i Vrbovsko izveli su pokaznu
vježbu, a sve je obogaćeno kratkim kulturno-umjetničkim programom.

spremno odgovara na sve izazove, a što
se intervencija tiče, najčešće je riječ o
gašenju požara na otvorenim prostorima
kojih je, primjerice, u prvih osam mjeseci ove godine bilo 30-ak. Od planiranih
aktivnosti, Antonić je izdvojio dovršetak
gradnje garaže, daljnja ulaganja u opremu te nastavak edukacije i stručnoga
usavršavanja bribirskih vatrogasaca.

Priznanja najzaslužnijima
Plakete su dobili
osnivači Društva,
Zdravku Kalafatiću
dodijeljena je titula počasnoga vatrogasnoga časnika, a priznanje je
uručeno i velikom
prijatelju DVD-a –
Erwinu HaidingePriznanje pok. J. Kalafatiću
Predsjednik N. Antonić uručio
ru. Josip Kalafatić
preuzeo njegov sin
priznanje E. Haidingeru
posmrtno je nagrađen Plaketom VZPGŽ-a za poseban doprinos razvoju vatrogastva.

Uoči svečane sjednice služena i sveta
misa u crkvi Sv. Petra i Pavla, a svečano je otvorena i vatrogasna garaža. Riječ
je o 70-ak kvadrata garažnoga prostora
izgrađenog zahvaljujući mnogim donatorima, ali i dobrovoljnom radu vatrogasaca. Nakon prizemlja, u planu je izgradnja kata i krovišta čime će DVD Bribir
dobiti i društvene prostorije.

Čestitke slavljenicima
Među čestitarima i B. Laginja, S. Gauš,
T. Fricki, S. Brljak i N. Radojčić

Mihovil Kombol, jedan od osnivača
Društva, pozdravio okupljene

Z. Kalafatić, prvi
predsjednik Društva

Svečana sjednica DVD-a Bribir

Slavljenicima su čestitali Ivica Crnić, načelnik Općine Vinodolske i Teodor Fricki, počasni predsjednik
HVZ-a, a riječi hvale uputio im je i županijski vatrogasni zapovjednik Slavko Gauš. – Iako je osnivanje
DVD-a Bribir dočekano sa skepsom, danas se vidi da
je to bilo potrebno. DVD Bribir kvalitetno je vatrogasno društvo, spremno za operativno djelovanje čak
i u najzahtjevnijim situacijama, kakva je bila ovoga
ljeta u Selcu. Ovo je Društvo u 10 godina napravilo
više nego neka društva u 20 ili 30 godina. Zbog toga
čestitke svima i samo tako naprijed!, rekao je Gauš.

S. Gauš:
DVD Bribir ugodno iznenadio

Naposljetku napomenimo da je 10. rođendan DVD-a Bribir uveličan nastupom KUD-a Bribir koji je izveo kraći
kulturno-umjetnički program.
nazovi 193 | Prosinac 2012.
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Proslavljena 10. obljetnica riječke
podružnice Vatroprometa

Mnogobrojni uzvanici uveličali proslavu Vatroprometa

O

ko 250 uzvanika okupilo
se potkraj listopada u Novom Vinodolskom, u Hotelu
Lišanj, gdje je svečano
obilježena 10. obljetnica
rada riječke podružnice
poduzeća Vatropromet.
Svečanosti su prisustvovali
predstavnici
vatrogasnih zajednica iz
gotovo cijele Hrvatske,
Čestitke slavljenicima: riječka ekipa Vatroprometa
a među njima i Željko Popović, načelnik
HVZ-a, Slavko Gauš, zamjenik načelnika HVZ-a, Teodor Fricki, počasni predsjednik HVZ-a, Mijo Brlečić, zamjenik
predsjednika HVZ-a, Hinko Mance,
predsjednik Vatrogasne zajednice PGŽa te mnogi drugi uvaženi gosti.
O poduzeću Vatropromet govorili su direktor Nenad Radojčić i Željko Antić,
voditelj riječke podružnice. Vatropromet
je utemeljen 1994. godine u Zagrebu, a
ima podružnice Splitu, Osijeku i Rijeci.
Riječka je podružnica otvorena 2. svibnja 2002. godine u Marinićima (općina
Viškovo), a pokriva područje Primorskogoranske i Istarske županije te Grada
Senja. Temeljna djelatnost poduzeća je
zastupanje, prodaja i razvoj vatrogasne i
zaštitne opreme domaćih i stranih proizvođača. Tvrtka danas ima više od 6000
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N. Radojčić: Vatropromet je uvijek
na usluzi hrvatskome vatrogastvu

poslovnih partnera, uspješno surađuje
s gotovo svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima (kojih je u Hrvatskoj
oko 1800) i pouzdan je partner velike
većine hrvatskih županijskih, gradskih
i općinskih vatrogasnih zajednica.Veliku pozornost tvrtka posvećuje razvoju
i unapređenju vatrogasne opreme pa je
tako, u suradnji s proizvođačima, razvila
vlastiti model hrvatske vatrogasne kacige, a može se podičiti i osmišljavanjem
sprava za natjecanje koje se koriste na
gotovo svim vatrogasnim natjecanjima
u Hrvatskoj. Naposljetku napomenimo
da Vatropromet svake godine izdvaja oko
200 tisuća kuna za sponzoriranje hrvatskoga vatrogastva.
Riječima hvale slavljenike su počastili
mnogi uzvanici, među njima i Mijo Brlečić koji je rekao da tvrtka Vatropromet
može služiti kao primjer drugima, dok
je Teodor Fricki kao najveću vrijednost
tvrtke izdvojio odnos zaposlenika prema klijentima koji je, kako je rekao, temeljen na profesionalnosti i poštovanju.
Na svečanosti u Novom podijeljene su
zahvalnice i priznanja poslovnim partnerima te svima onima koji su na bilo
koji način pridonijeli razvoju i napretku
tvrtke Vatropromet.

Prigodno darivanje poslovnih partnera
- darivan i Ž. Popović, načelnik HVZ-a

NISSAN JUKE

BEZ KAMATA*

50% ODMAH, 50% ZA GODINU DANA

In memoriam

In memoriam

Josip Paškvan
(1975. – 2012.)
vo reći da smo u redovima našeg
malog dobrovoljnog društva imali
istinskog profesionalca.

D

ana 4. lipnja, iznenada u
37. godini napustio nas je
naš dozapovjednik, prijatelj i izniman čovjek, Josip Paškvan – Pašo.
U DVD Mrkopalj Josip se uključuje 1988. godine, kao trinaestogodišnjak, a već deset godina
kasnije, na 100. rođendan društva,
postaje jedan od stožernih ljudi s
težnjom da uvijek bude korak naprijed. Sve uspjehe i zasluge ovoga
vatrogasnog dočasnika, od rada s
djecom i mladeži, razumijevanja
i suradnje sa starijim članovima,
desetaka noći provedenih na zahtjevnim požarištima stambenih i
poslovnih objekata, bezbroj malih,
sitnih intervencija na gašenjima
korova i dimnjaka do desetaka ispumpanih podruma i cisterni, još
više je ukrašavala njegova samozatajnost i dječački iskazivana sreća
nakon obavljenog posla. Da, bio
je doslovce dječak u duši, a „fajter“
na djelu. Ništa Josip nije prepuštao slučaju, a zbog činjenice da
je na svim tim intervencijama gotovo uvijek bio prvi, imamo pra-
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Godinu dana prije proslave 100.
obljetnice Društva, zajedno s
kolegama skuplja mladu ekipu
vatrogasaca kojoj doslovce ubrizgava svoj entuzijazam i ljubav
prema vatrogastvu, nakon čega
i oni vatrogastvo žive i osjećaju
poput njega, a danas predstavljaju
osnovnu polugu Društva. Petnaest
godina radi s muškom A ekipom
te sedam godina sa ženskom A
ekipom čijim se uspjesima neizmjerno raduje. U svemu što smo
radili s njim bili smo mu suradnici,
dok je on bio pokretačka snaga i
nemiran duh prepun ideja.
Svoj doprinos dao je, iako vrlo
mlad, i kao branitelj u Domovinskome ratu, sudjelujući u oslobodilačkoj akciji Oluja. Kao vatrogasci naučili smo pomagati svima,
biti aktivan dio društvenog života
pa gubitak ovakvog čovjeka nije
samo gubitak za obitelj i vatrogasno društvo, već i za sve stanovnike naše općine.
Kad otiđu ljudi poput Paše, ostaje praznina, ali i neizbrisiv trag.
Njegovu vatrogasnu majicu, poput
majice vrhunskog sportaša nitko
neće obući jer svi smatraju da bi to
bilo nekorektno.
I to je ono što može biti utjeha,
ponajprije njegovoj obitelji, a
potom i svima nama. Moramo
zahvaliti Bogu što je bio dio naših života, toliko običan i toliko
poseban.
				
DVD Mrkopalj

Josip Kosić
(1941. – 2012.)

Branimir Alfonzi
(1967. - 2012.)

N

N

akon kratke bolesti, 13. lipnja
iznenada je preminuo Josip Kosić, umirovljenik riječkih vatrogasca i nekadašnji pomoćnik komandira
za operativne poslove.

a dan kada Grad Opatija
slavi svoj dan, dan Svetoga Jakova – zaštitnika
Opatije, opatijski vatrogasci, kao
i brojni kolege iz cijele Hrvatske,
ali i iz Slovenije, s tugom i poštovanjem zauvijek su se oprostili od
poštovanoga kolege i prijatelja,
Branimira Alfonzia.

Josip Kosić rođen je 1941. godine u
Vrhu, na otoku Krku, u siromašnoj seljačkoj obitelji.
Osnovnu školu polazio je u rodnom
Vrhu, a nakon toga uputio se u Novi Vinodolski učiti stolarski zanat. Školovanje
u Novom završava 1959. godine te odlazi
na odsluženje vojnoga roka.
Po povratku iz vojske, 1963. godine zapošljava se u Profesionalnoj vatrogasnoj
jedinici Općine Rijeka gdje radi do umirovljenja 1993. godine. Uz rad završava
školu za profesionalnog vatrogasca, stalno uči i ubrzo postaje vođa vatrogasne
grupe. Njegovo znanje i profesionalni
odnos prema poslu te iskazana požrtvovnost na vatrogasnim intervencijama omogućuju mu stalno napredovanje
pa tako 1972. godine postaje komandir
odjeljenja, a 1978. komandir voda. Potom nastavlja školovanje na višoj školi za
sigurnost na radu i zaštitu od požara te
1978. postaje inženjer zaštite od požara.
Tijekom rada u vatrogasnoj jedinici vodio je brojne teške intervencije te je zahvaljujući znanju i iskustvu 1987. godine
imenovan pomoćnikom komandira za
operativne poslove, kako bi unaprijedio
rad profesionalne vatrogasne jedinice i
svoje znanje i iskustvo prenio na mlađe
voditelje.
Uvijek je bio samozatajan, ali poduzetan i stručan, nastojao je svaki komad
opreme preokrenuti i usavršiti kako bi
vatrogasci bili uspješniji na intervenciji.
Ni kao visoko pozicionirani voditelj nije
se libio uzeti alat u ruke i pokazati svoje
temeljno stolarsko umijeće za dobrobit
vatrogasaca i službe. Na njegove zlatne

ruke i danas nas podsjećaju brojni predmeti koji su još u uporabi.
Aktivno je sudjelovao u radu Vatrogasnog saveza Općine Rijeka, a dao je i velik doprinos u opremanju dobrovoljnih
vatrogasnih društava i izgradnji domova.
Svoj doprinos dao je i u Domovinskome ratu, posebno 1991. godine kada je
neprijateljska vojska napuštala vojarne te
prilikom njihova preuzimanja i evakuacije opreme i oružja iz vojarni.
U zasluženu mirovinu odlazi 1993. godine, ali ne miruje nego je i dalje aktivan u
svojem domu u Vrhu, uvijek od pomoći
svojoj obitelji i prijateljima. Često navraća i do vatrogasaca gdje je uvijek bio
rado viđen i cijenjen gost.
Za svoj rad i požrtvovnost odlikovan je
s više vatrogasnih odlikovanja: srebrnom
plamenicom, zlatnom zvijezdom, zlatnom medaljom, a 2003. godine na proslavi 140. obljetnice vatrogastva u Rijeci
dobiva odlikovanje za posebne zasluge
Hrvatske vatrogasne zajednice.
Dragi Joso, hvala ti za sve i neka ti je laka
hrvatska zemlja.
			
JVP Grada Rijeke

Branimir je odrastao u Poljanama, pitomom mjestu na padinama
Učke, gdje je u područnoj osnovnoj školi pohađao niže razrede. Iz
Opatije se, nakon završene osnovne škole, otisnuo u Rijeku završivši srednjoškolsko obrazovanje
nakon čega se 1985. godine kao
vatrogasac zapošljava u INA- Rafineriji nafte. Svega dvije godine
nakon prvih vatrogasnih koraka u
Rafineriji, zapošljava se u ondašnjoj Profesionalnoj vatrogasnoj
jedinici u Opatiji gdje je ostao do
svoje smrti. Već od samoga početka vatrogasne službe u opatijskoj
postrojbi, upadljivo razvijenim
radnim navikama, kao njen najmlađi vatrogasac, istaknuo se savjesnim obavljanjem dužnosti. S
takvim pristupom poslu, završivši
specijalističko obrazovanje, Branimir je 1994. godine unaprijeđen
za zapovjednika smjene. Predan
poslu i stručnom usavršavanju,
upisao je stručni studij te je 2005.
godine postao diplomirani inženjer zaštite na radu i zaštite od
požara.
Uz svoje profesionalne dužnosti u
vatrogasnoj postrojbi, Branimir je
nalazio vremena i za rad u DVDu Opatija gdje je dvije godine
obavljao dužnost zapovjednika.
S te je dužnosti odstupio na vlastiti zahtjev uz obrazloženje da
uz obveze na fakultetu i gradnju

obiteljske kuće nije u mogućnosti
u potpunosti se posvetiti vođenju Društva. I taj podatak govori
o tome koliko je bio odgovoran i
savjestan.
Branimir je živio život punim plućima, a nalazio je vremena i za hobije. Pisao je pjesme na voljenom
čakavskom narječju, a uz pjesništvo se bavio i izučavanjem ljekovitoga bilja. Mnogima je pomagao.
Nažalost, obavljajući dužnost zapovjednika smjene koja je sudjelovala u akciji gašenja požara otvorenoga prostora u Mošćeničkoj
Dragi, u ranim jutarnjim satima
23. srpnja 2012. godine njegovo
srce je stalo. Kći Laura, sin Vedran i supruga Danijela ostali su
bez svog stabla života, bez oca i
supruga. Iznenadnim odlaskom
Branimir je ostavio prazninu i bol
i među nama vatrogascima, njegovim kolegama i prijateljima. Ostala je praznina, ali i trajno sjećanje
na cijenjenog kolegu i prijatelja.
Hvala Ti, Branimire.
Petar Pobar, DVD Opatija
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Zanimljivosti

Zanimljivosti

SUB-EKO 2012.

Kako vatrogastvo približiti djeci?

G

VZ Rijeka i Grad Rijeka (Odjel
gradske uprave za odgoj i školstvo) i ove su godine raspisali
natječaj među riječkim osnovnim školama za izradu likovnih i literarnih radova
na temu vatrogastva i zaštite od požara. Svrha je natječaja poticanje dječjega
stvaralaštva, ali i popularizacija vatrogastva te širenje svijesti o zaštiti od požara.
Na natječaj je pristiglo više od 130 radova, a svečano proglašenje najboljih organizirano je u studenom u OŠ Vladimir
Gortan. Autori najboljih radova nagrađeni su bonovima od 600, 400 i 300 kn.

Do dobrih djela u dobrom raspoloženju

Nagrađeni učenici s mentorima, predstavnicima GVZ-a i Grada Rijeke

I

NAGRAĐENI
Niži razredi (literarni radovi)
1. Katja Dodič, 4. razr., OŠ-SE San Nicolo
2. Dinora Stipaničić, 2. razr., OŠ Nikola Tesla
3. Debora Iskra, 3. razr., OŠ Srdoči
Viši razredi (literarni radovi)
1. Lucija Zubčić, 8. razr., OŠ Ivana Zajca
2. Leda Bašić, 6. razr., OŠ Kantrida
3. Barbara Pandža, 6. razr., OŠ Zamet
Niži razredi (likovni radovi)
1. Andro Marušić, 4. razr., OŠ Trsat
2. Marko Zbašnik, 3. razr., OŠ Vežica
3. Viktoria Botički, 3. razr., OŠ Centar
Viši razredi (likovni radovi)
1. Karla Stašić, 8. razr., OŠ Srdoči
2. Dolores Frančišković, 8. razr., OŠ Nikola Tesla
3. Nensi Ivaniš, 8. razr., OŠ Kantrida

Čestitke najboljima, njihovim mentorima, ali i svim sudionicima natječaja,
uputili su Hinko Mance, zapovjednik

Podjela nagrada obogaćena prigodnim programom

JVP-a Rijeka i Sanda Sušanj, pročelnica
Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo. Oboje su se složili kako je natječaj
izvrstan način približavanja vatrogastva
djeci i njegove popularizacije. Posebno
veseli, rekli su, što svake godine pristižu
sve kvalitetniji radovi što potvrđuje zainteresiranost riječkih osnovnoškolaca za
tu djelatnost. Svojom su nazočnošću na
završnoj svečanosti, potporu tom hvale
vrijednom projektu dali i Stjepan Brljak,
predsjednik GVZ-a Rijeka te županijski
vatrogasni zapovjednik Slavko Gauš.

Nastup kvarteta Bravo

P
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7 u C-duru Charlesa Gounoda i održali kratki koncert. Odlazak u Podravinu
iskorišten je i za posjet DVD-u Molve
te prigodno druženje. Zbor opatijskoga
DVD-a djeluje već dugi niz godina, pridonosi popularizaciji duhovne i zabavne
glazbe, ali i vatrogastva.

Plaža u Ičićima očišćena od opasnih grota

Potpora opatijskoga gradonačelnika

Najbolji likovni radovi

Pjevački zbor DVD-a Opatija gostovao u Molvama
očetkom lipnja, članovi pjevačkoga zbora DVD-a Opatija boravili su u Općini Molve, a svrha
je njihova dolaska bio nastup u crkvi
Uznesenja Blažene Djevice Marije. Pod
ravnanjem dirigenta Damira Smerdela i
uz klavirsku pratnju Ivana Bošnjaka, u
sklopu svete mise izveli su Misu breve No

ove godine vatrogasci Opatije organizirali su akciju čišćenja ičićanskog
i vološćanskog podmorja. Jednodnevnoj se akciji, održanoj 6. listopada,
odazvalo stotinjak sudionika. Uz DVD
Opatija i JVP Opatija, organizatore
akcije, u čišćenju su sudjelovali i DVD
Lovran, Sisol, Kras i Drenova, pripadnici JVP Rijeka i Senj, članovi SRD Ičići,
DŠNM Volosko, Volosko sub-a, KPA
Kostrena te zaposlenici opatijske Lučke uprave. Već tradicionalno, akciji su se
priključili i slovenski vatrogasci, točnije
ronioci GB Koper.

U akciji sudjelovali i mladi opatijski „vatrogasci“

Veseli što su ove godine iz mora izvučene manje količine otpada, uglavnom starih guma, a dodatni je naglasak stavljen
na izvlačenje kamenja iz mora na plaži
u Ičićima kako bi se kupačima olakšao
ulazak u more.
Akcije SUB-EKO prijašnjih su godina organizirane uoči sezone, u svibnju,
u sklopu programa Opatija zdravi grad.

Sudionike akcije obišao je i opatijski
gradonačelnik Ivo Dujmić te izrazio zadovoljstvo pokrenutom akcijom. Zbog
toga će dio sredstava od 115 tisuća eura,
koliko je Grad Opatija nedavno dobio iz
EU-fondova, biti utrošen na kupnju ronilačke opreme za opatijske vatrogasce.
Što se pak najveće boljke opatijskoga
vatrogastva tiče – vatrogasnoga doma,
Dujmić je da će se dogodine napokon
izraditi glavni projekt za taj dom, a uz
Grad Opatiju sufinancirat će ga i općine
Matulji, Lovran i Mošćenička Draga.

Ove je godine ona namjerno provedena
nakon sezone jer su dosadašnja iskustva
pokazala da većina smeća u moru završi
upravo tijekom turističke sezone.

I. Dujmić

Uz čišćenje i čuvanje okoliša, svrha je
akcije edukacija javnosti, razvijanje svijesti o važnosti ekologije te popularizacija
vatrogasne djelatnosti koja, pokazala je
to i ova akcija, uz humanost i nesebično
pomaganje drugima u nevolji, može biti i
važan čimbenik u zaštiti okoliša.
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Uvijek pod budnim okom…

Sretne blagdane želi vam
Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije!
32
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