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Šapjane: otvorena
vatrogasna škola HVZ-a

Liderstvo

M

nogo se dobrih stvari dogodilo ove godine u
Vatrogasnoj zajednici PGŽ-a. Počelo je već sredinom siječnja kada je u Šapjanama otvorena
vatrogasna škola HVZ-a. Od planirana četiri centra vatrogasne škole, Rijeka je tako postala prvi grad u Hrvatskoj
kojemu je uspjelo osigurati sve preduvjete za otvaranje
škole.
U travnju je pak u Opatiji održan VIII. međunarodni
Stručni skup vatrogasaca s gotovo 250 sudionika što je
potvrdilo orijentiranost VZPGŽ-a ka edukaciji, usavršavanju i ulaganju u kvalitetu kadrova, po čemu je ta Zajednica prepoznatljiva u cijeloj Hrvatskoj.
Najveća potvrda kvalitete i profesionalnosti vatrogasnih
kadrova PGŽ-a stigla je u lipnju kada je interventni tim
VZPGŽ-a, prvi iz Hrvatske, sudjelovao na velikoj nacionalnoj vatrogasnoj vježbi u Francuskoj i to kao potpuno
ravnopravan i aktivan sudionik. Vježba je potvrdila da
VZPGŽ, a time i Hrvatska, ima vatrogasnu postrojbu koja
u roku od 24 sata može doći na intervenciju udaljenu i
do 1500 km. Uspjeh je to i za potražne pse koji su dio interventnoga tima i zasad jedini potražni psi u hrvatskim
vatrogasnim snagama.
U ovome broju prisjećamo se i međunarodnoga tečaja
za vatrogasne instruktore koji je potkraj prošle godine
održan u Šapjanama. Jedan od sudionika, ugledni grčki
instruktor Georgios P. Bogkias, uputio je službenu zahvalu Hrvatskome konzulatu u Grčkoj, ističući oduševljenje
Hrvatskom, hrvatskom gostoljubivošću i ljudima, ali i
profesionalnošću hrvatskih vatrogasaca.
U ovome broju donosimo i pregled najzanimljivijih intervencija u proteklih šest mjeseci, izvješća o vrijednim
obljetnicama DVD-a Brod na Kupi i Lopar te rezultate
vatrogasnih natjecanja.
U razgovoru za Nazovi 193, Darijo Vasilić, gradonačelnik
Grada Krka, pohvalio je krčke vatrogasce, istaknuvši da
su pouzdani, učinkoviti i spremni za sve izazove. Potvrđeno je to i na vatrogasnoj vježbi Ćapaj vepra koju je, uoči
ovogodišnje požarne sezone, VZPGŽ organizirao baš na
otoku Krku.
Kad se sve to rezimira, ispada da vatrogasne snage PGŽ-a
u mnogim stvarima mogu biti primjer ostalima. A kad
netko drugima pokazuje što i kako treba raditi, onda se
to zove liderstvo.

Prvi naraštaj vatrogasne škole HVZ-a: nastava počela 19. siječnja

S

večano je bilo sredinom siječnja u
Šapjanama gdje je obilježen početak rada vatrogasne škole Hrvatske
vatrogasne zajednice. Na prigodnoj svečanosti okupio se velik broj vatrogasnih
dužnosnika iz cijele Hrvatske na čelu s
predsjednikom i načelnikom HVZ-a Antom Sanaderom i Željkom Popovićem.
Nakon što je u ime domaćina – VZPGŽa dobrodošlicu okupljenima izrazio županijski vatrogasni zapovjednik Slavko
Gauš, predsjednik Sanader u svom je
obraćanju napomenuo kako je ideja vodilja HVZ-a bila osnovati školu koja će
biti dostupna svim zainteresiranima, bez
obzira u kojem dijelu Hrvatske žive pa
je, na tragu te ideje, plan bio pokrenuti
vatrogasno obrazovanje u Rijeci, Splitu,
Osijeku i Zagrebu. – Taj smo projekt
htjeli ostvariti u suradnji s Državnom
upravom za zaštitu i spašavanje, ali nismo uspjeli pa smo krenuli sami. Smatrali smo da sa svojih 150 tisuća članova
i 150-godišnjom tradicijom, naša organizacija zaslužuje svoju školu. Čestitam
Rijeci koja je prva uspjela osigurati sve
preduvjete za ovu školu, a zahvaljujem
i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
športa na svesrdnoj potpori koju nam
je pružilo, rekao je Sanader. Govoreći o
nastavnom programu, Sanader je naglasio da je vrlo stručan i sveobuhvatan te
da je u kvalitativnom rangu s programima koje imaju najbolje vatrogasne škole
u svijetu, po čijem je uzoru i osmišljen.
Predsjednik Sanader na kraju je svim polaznicima vatrogasne škole poželio puno
uspjeha u svladavanju gradiva te im čestitao na činjenici da će zauvijek ostati

zapamćeni kao prvi naraštaj vatrogasne
škole HVZ-a.
U ime ministra Željka Jovanovića, polaznike je pozdravila i Marina Crnčić Sokol, voditeljica Odsjeka za obrazovanje
odraslih u Upravi za srednje obrazovanje
pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
športa, a radost zbog pokretanja vatrogasne škole upravo u Primorsko-goranskoj
županiji izrazili su i Branko Škrobonja,
predstojnik Ureda župana PGŽ-a te
Alen Ružić, donačelnik Općine Matulji na čijem se području nalazi obučno-vježbališni centar Šapjane. Obojica
su istaknula zadovoljstvo činjenicom da
je Rijeka postala regionalni centar za
obuku vatrogasaca te su istaknuli da će
njihove regionalne/lokalne zajednice i
dalje svesrdno podupirati daljnji razvoj
tog centra.

Mnogobrojni vatrogasni dužnosnici na svečanom otvorenju
Inače, prvi naraštaj vatrogasne škole
HVZ-a u Šapjanama čini pedesetak polaznika, uglavnom iz PGŽ-a, ali i drugih
dijelova Hrvatske. Kako je planirano,
njihova obuka za stjecanje zvanja vatrogasac i vatrogasni tehničar trajat će 819

nazovi 193 | Lipanj 2012.

3

Novosti
školskih sati, obuhvaća 13 predmeta, a
trebala bi biti gotova do kraja srpnja ove
godine kada svi polaznici polažu završni
ispit. Pored Šapjana, nastava će se održavati i u JVP-u Rijeka (Rijeka i Vežica), a održavat će je desetak predavača
iz redova Vatrogasne zajednice PGŽ-a:
Hinko Mance, Mladen Šćulac, Nikola
Tramontana, Robert Hrelja, Željko Mavrinac Tomislav Miloš, Kristijan Brmalj,
Boris Kauzlarić, Igor Hrelja, Ivica Čar,
Dario Gauš, Sanjin Blažević te vanjska
suradnica Emilija Lazarević. Sve su to
istaknuti vatrogasni stručnjaci koji su
svoja znanja i vještine stjecali na mnogim
međunarodnim usavršavanjima, seminarima i simpozijima. Stručnost predavača kao posebni adut vatrogasne škole
HVZ-a izdvojio je i privremeni ravnatelj
Škole Damir Knežević te je i on, dan
uoči prvoga školskoga sata, polaznicima
poželio mnogo uspjeha.
Na kraju podsjetimo da je vatrogasna

Novosti

A. Sanader: Čestitke Rijeci koja je prva
stvorila preduvjete za otvaranje škole
struka još 1960. godine inicirala osnivanje vatrogasne škole koja je, u vrlo
kratkom roku, postala među najboljima
u Europi. Kao što je poznato, 90-ih je
godina upravu nad tom školom preuzeo
MUP, a potom Državna uprava za zašti-

tu i spašavanje, kada je ta škola postala
Učilište vatrogastva i civilne zaštite pod
čijim su se okriljem obrazovali i nevatrogasni kadrovi. HVZ je procijenio da
takva koncepcija ne zadovoljava potrebe
hrvatskoga vatrogastva, a osobito je inzistirao na decentralizaciji školstva, tj.
osnivanju područnih vatrogasnih škola
u većim hrvatskim gradovima, kako bi
vatrogasno školovanje polaznicima postalo teritorijalno dostupnije i financijski
prihvatljivije. Kako Državna uprava nije
pokazala interes za takav koncept, HVZ
je osnovao svoju školu.
Dodajmo da je nakon područne škole
u Rijeci, ove zime otvorena i područna
škola u Splitu, a najkasnije do kraja godine, nakon dobivanja suglasnosti resornoga ministarstva, svoja bi vrata trebala
otvoriti i centralna škola u Zagrebu te
područna u Osijeku.

Vježbovna jedinica za spašavanje sa visina, iz dubina i ispod ruševina

Iako su dosad u izgradnju obučnoga
centra u Šapjanama uložena znatna materijalna sredstva (2,6 milijuna kn), Gauš
je napomenuo kako je to vrlo zahtjevan
projekt koji nadilazi financijske mogućnosti VZPGŽ-a, lokalnih i regionalnih
vlasti te da će se kandidirati za dobivanje
sredstava iz EU fondova, a očekuje se i
potpora susjednih županija (cilj je, naime, da Šapjane postanu regionalni obučni centar), države pa i DUZS-a.

Ravnatelj DUZS-a
pohvalno o Šapjanama

Perinić: vatrogasna struka zaslužuje
potporu DUZS-a

I

skoristivši svoj boravak u Opatiji na
međunarodnome VIII. Stručnom
skupu vatrogasaca, održanom potkraj travnja, dr. Jadran Perinić, ravnatelj
Državne uprave za zaštitu i spašavanje
(DUZS), posjetio je obučni vatrogasni
centar u Šapjanama. O planovima i razvojnim projektima vezanima za taj poligon ravnatelja su upoznali čelni ljudi Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske
županije (VZPGŽ) predvođeni Slavkom Gaušem, županijskim vatrogasnim
zapovjednikom.
Kao što je poznato, odlukom Vlade RH
od 22. rujna 2008. godine, VZPGŽ dobio je na uporabu i korištenje bivšu vojarnu Boršt u Šapjanama. Ugovor o tome
sklopljen je u siječnju 2009. godine na
razdoblje od 30 godina, a kasnije (2011.
godine) je taj rok produljen na 50 godina. Primopredaja objekta obavljena je 1.
travnja 2010. godine.

Dosadašnja ulaganja: 2,6 milijuna kn
Zbog dugogodišnjeg neodržavanja, preuzeti objekti bili su znatno oštećeni te su
zahtijevali hitnu sanaciju. Pojašnjavajući tijek radova, Gauš je napomenuo da
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Vježbovno polje za potražne pse

U obilasku poligona pojašnjene sve njegove mogućnosti
su najprije popravljena ili u potpunosti
zamijenjena krovišta glavne zgrade, triju
stambenih bungalova te dvaju skladišta,
ukupne površine 1.830 m2. Obavljena
je i hitna sanacija postrojenja za napajanje objekata električnom energijom te
osnovni popravci električnih instalacija na objektima. Kako je objekt vojarne
zbog velikih gubitaka vode bio odsječen
od glavnoga voda vodovodne mreže, u
suradnji s Općinom Matulji i opatijskim

Dr. J. Perinić: Šapjane - dobar primjer kako
unaprijediti kvalitetu struke

Komunalcem izgrađen je novi opskrbni cjevovod od vodospreme do ulaza u
vojarnu, ukupne dužine 1.700 metara.
U potpunosti je obnovljen i opremljen
prvi stambeni bungalov (svlačionice,
sanitarni čvor, učionica, ured, kuhinja,
spremišta) čime su stvoreni preduvjeti za
početak rada i obuku. Također je izgrađeno vježbovno polje za vrući trening,
ukupne površine 900 m2, demonstracijski vježbovni kontejner za vrući trening,

tzv. otvoreni kontejner kao i nadogradnja
na tim kontejnerima za vruće treninge
gašenja požara podrumskih prostorija i
simulacije brodskih požara. U simulatoru se proučava ponašanje požara u zatvorenom prostoru, od početne faze (uz
poseban naglasak na pirolizu kao ključan
proces pri razvoju svakoga požara) do
potpuno razvijenoga požara (flashover).
Vježbovno je polje osvijetljeno dvama
reflektorima čime je omogućena i noćna
obuka. U sklopu obučnoga centra napravljen je i prvi segment tzv. plinskog
postrojenja – instalacija. U stvarnosti bi
to plinsko postrojenje predstavljalo cjevovod za razvod plina sa zasebnim dijelom, plinskom autocisternom. Taj se
segment koristi za simulaciju plinske baklje i uvježbavanje hlađenja cjevovoda i
prilaza baklji te za simuliranje propuštanja i zapaljenja plina u autocisterni. Nadalje, sagrađen je i montažni vježbovni
toranj, vježbovno polje za urbana spašavanja (potresi i ruševine), s posebnim na-

glaskom na spašavanje s visina, iz dubina
te ispod ruševina. I potražni psi dobili su
svoje vježbovno polje i štenaru. U suradnji s Općinom Matulji i DVD-om Kras
obnovljen je dio zgrade smještene bočno uz glavnu zgradu kao i spremište za
vozila u glavnom objektu. Djelomično je
popravljena i zaštitna ograda uz poligon,
obnovljena nadstrešnica parka vozila uz
tzv. „slijepi kolosijek“ te nabavljen viličar
za prijenos materijala na vježbalištu.
Ravnatelj Perinić upoznat je i s činjenicom da su se dosad u Šapjanama obučavali mnogi domaći, ali i inozemni vatrogasni kadrovi, a potkraj prošle godine
održan je i prestižni međunarodni tečaj
za CFBT instruktore, prvi u Hrvatskoj,
na kojemu se okupilo 14 eminentnih
CFBT instruktora iz Belgije, Španjolske,
Francuske, Grčke, Nizozemske, Švedske,
Tajlanda i Hrvatske.

Nakon svega viđenog, ravnatelj Perinić pohvalno se izrazio o Šapjanama, a
posebno ga se dojmila činjenica da je u
projekt uključena lokalna vlast. – Ovo je
dobar primjer ulaganja u obrazovanje i
usavršavanje i to ne samo za vatrogasnu
struku, već za cijeli sustav zaštite i spašavanja. Ovakvi projekti potrebni su našem
sustavu i ne smiju se raditi stihijski. Zato
Državna uprava mora napraviti projekcije na razini države o tome koliko joj ovakvih obučnih centara treba. To mora biti
naša zajednička priča, rekao je Perinić te
čestitao čelnim ljudima VZPGŽ-a na
ostvarenju tog velikog projekta.
Na novinarsko pitanje kako komentira
dosadašnju suradnju DUZS-a s vatrogasnom organizacijom na državnoj razini,
Perinić je rekao da ne može govoriti o
onome što je bilo, ali da će svakako učiniti sve kako bi se ta suradnja popravila. – To je naš obostrani interes, rekao je
Perinić te dodao da vatrogastvo, kao najistaknutiji dio sustava zaštite i spašavanja, svakako zaslužuje potporu Državne
uprave.
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Šapjane – zajednički 2011. – vrlo uspješna godina
strateški cilj
za Vatrogas nu zajednicu PGŽ-a
Primorsko-goranske
županije i županijske
Vatrogasne zajednice
Skupštinari jednoglasno prihvatili sva izvješća

V
Z. Mihelec, M. Šćulac, N. Tramontana, V. Vujić, S. Gauš, H. Mance i V. Topolovec
-Primorsko-goranska županija želi da
vatrogasni obučni centar u Šapjanama
postane vodeći u regiji i to ne samo za
obuku vatrogasaca, već i svih drugih aktera u zaštiti i spašavanju te uzor drugim sredinama u Hrvatskoj i u Europi.
To je zajednički strateški cilj Županije i
Vatrogasne zajednice i mi ćemo učiniti
sve kako bismo pridonijeli što bržem
ostvarenju toga cilja. To znači da ćemo,
uz financijsku potporu, taj projekt kandidirati i za dobivanje sredstava iz EU
fondova – to je najvažnija poruka koju je
pri tradicionalnom prijmu za vatrogasce,
održanom u povodu Dana Sv. Florijana,
zaštitnika vatrogasaca, rekao primorskogoranski župan dr. Vidoje Vujić.
Govoreći o županijskim izdvajanjima za
vatrogastvo, Vujić je podsjetio da su ona
mnogo veća od zakonske obveze. Tako
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je ove godine iz županijskoga Proračuna
za vatrogastvo osigurano 1,85 milijuna
kuna (1,6 milijuna za redovnu djelatnost,
150 tisuća za pripremu protupožarne sezone i 100 tisuća kapitalne donacije za
poligon Šapjane). Vujić je također rekao
kako je Županija više nego zadovoljna
suradnjom koju ostvaruje s Vatrogasnom
zajednicom čiji je rad ocijenio izvrsnim
te napomenuo kako ona i u hrvatskim
okvirima vrlo visoko kotira i slovi kao
jedna od najboljih.
U ime izaslanstva Vatrogasne zajednice
PGŽ-a na pohvalnim se riječima zahvalio županijski vatrogasni zapovjednik
Slavko Gauš koji je župana izvijestio i
o trenutačnim aktivnostima Zajednice,
a također je dogovoreno da se prvi sastanak županijskoga Stožera za zaštitu i
spašavanje održi u Šapjanama.

atrogasna zajednica Primorsko-goranske županije svoj je
rad u 2011. godini obilježila
intenziviranjem aktivnosti na nekoliko područja, prije svega na stručnom
osposobljavanju kadrova, nabavi suvremene opreme i tehnike, prevenciji i suradnji s lokalnim zajednicama,
strateškom određenju ka obučnom
centru u Šapjanama te razvijanju odnosa s inozemnim vatrogasnim organizacijama. Rekao je to Hinko Mance,
predsjednik VZPGŽ-a na godišnjoj
Skupštini Zajednice, održanoj sredinom travnja u Ronjgima.
Što se usavršavanja tiče, prošle je godine, rekao je Mance, VZPGŽ organizirao devet treninga u tzv. flashover
simulatoru za vatrogasce PGŽ-a,
dva za vatrogasce Istarske županije
te jedan za pripadnike JVP-a Grada
Ogulina. Vrijedi izdvojiti i specijalističku obuku osposobljavanja za spašavanje sa visina i iz dubina – SDV1
i SDV2 (I. i II. stupanj), tijekom koje
je osposobljeno 36 pripadnika vatrogasnih postrojbi s područja PGŽ-a.
U suradnji s Hrvatskom vatrogasnom
zajednicom održano je i osposobljavanje dviju skupina vatrogasaca, njih
32, iz devet hrvatskih županija. Nadalje, početkom studenoga 14 vatro-

gasnih instruktora iz Belgije, Španjolske,
Francuske, Grčke, Nizozemske, Švedske i Tajlanda te šestorica vatrogasnih
instruktora iz PGŽ-a sudjelovali su na
prvom međunarodnom CFBT instruktorskom tečaju u Šapjanama koji su
predvodila dvojica vodećih svjetskih instruktora iz Australije.
Nastavljena je suradnja sa međunarodnim vatrogasnim institucijama i asocijacijama vatrogasnih instruktora. Dvojica
instruktora VZPGŽ-a sudjelovala su na
najvećoj svjetskoj konvenciji vatrogasaca
u Indianapolisu. U sklopu programa osposobljavanja stručnjaka za sudjelovanje
u Mehanizmu civilne zaštite Europske
Unije, trojica vatrogasnih časnika prošla su treninge iz područja operativnog
upravljanja kriznim događajem, upravljanja informacijama te organizacije modula, a obavljena je i jedna jednotjedna
služba u EU Centru za monitoring i informiranje. U Opatiji je pak održan VII.
stručni skup vatrogasaca na kojemu se
okupilo više od 240 vatrogasca iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i BiH. Redovito su
organizirane i taktičke vježbe pri čemu
se osobito vodilo računa o realnosti scenarija pretpostavljenog događaja. Uoči
požarne sezone organizirana je zajednička vježba na otoku Sv. Grgur u kojoj je
sudjelovalo desetak vatrogasnih postroj-

Izvješće o radu podnio predsjednik H. Mance

Upozoreno na
manjak financija
Velibor Topolovec, zamjenik predsjednika VZPGŽa i tajnik DVD-a San Marino Novi Vinodolski upozorio je na činjenicu da su sredstva za opremanje
vatrogasnih društava drastično smanjena. – Upozoravam da su mnoga naša društva već sada odradila prosječan godišnji broj intervencija. Mi se nećemo moći pripremiti za sezonu ako se ta sredstva
V. Topolovec
ne namaknu. Molim HVZ i Državnu upravu da se
izbore za opremanje vatrogasnih postrojbi jer je to preduvjet našeg normalnog funkcioniranja, rekao je Topolovec.

bi. Što se obučnoga centra u Šapjanama
tiče, nakon prve godine kada je uređena
prva vježbovna površina poligona (tzv.
“vrući trening”), prošle je godine izgrađeno vježbalište za urbana spašavanja
(spašavanje žrtava potresa, urušavanja
objekata ili odrona).
Govoreći o prošlogodišnjim intervencijama, Mance je napomenuo da su na
području PGŽ-a vatrogasne postrojbe
intervenirale 3.039 puta, od čega su dobrovoljne postrojbe samostalno intervenirale 531 put. U tim je intervencijama
bilo angažirano ukupno 9.078 vatrogasaca s 4.342 vozila, a utrošeno je 18.800

radnih sati. U usporedbi s 2010. godinom, povećan je broj požarnih događaja
( s 1.069 na 1.532) kojih je na građevinskim objektima bilo 9% više nego lani,
a na otvorenim prostorima 21% više.
Najčešći uzročnik požara bio je ljudski
faktor. Broj tehničkih intervencija zadržan je na prošlogodišnjoj razini (1.217).
Odnos požarnih i tehničkih intervencija
bio je 55%:45%.
Što se ovogodišnjega plana rada tiče, on
je usklađen s planiranim prihodima koji
bi ove godine trebali iznositi 5,5 milijuna kuna, pola milijuna manje nego lani.
Unatoč tome, pored redovitih aktivnosti
nazovi 193 | Lipanj 2012.
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Pohvale Zajednici, kritike Državnoj upravi
- Ova je Vatrogasna zajednica po mnogočemu
ispred svih, a ponajprije pohvaljujem vaš obučni centar u Šapjanama, organizaciju stručnoga
skupa u Opatiji, vatrogasnu školu u Rijeci te činjenicu da svake godine uoči sezone organizirate pravu vatrogasnu vježbu. Čestitam vašem
vodstvu koje je aktivno i u tijelima HVZ-a. Što
se rezanja financija tiče, činjenica je da novca
nema, ali je isto tako činjenica da je dosadašnja suradnja s Državnom upravom bila iznimno
loša. Zapravo, mi do sada i nismo imali suradnju s Državnom upravom, već samo podmetaŽ. Popović
nja. Primjerice, samo za dogovor oko pozivnoga broja 193 trebalo nam je dvije godine, a za
otvaranje vatrogasne škole u Rijeci Državna uprava tražila je vatrogasnu kuću,
iako je ni oni nemaju. Nadamo se da će se odnosi poboljšati jer to je zapravo
obostrani interes, rekao je Željko Popović, načelnik HVZ-a te još jednom čestitao
VZPGŽ-u na uspješnom radu i postignućima.

Zajednice, posebno je izdvojeno daljnje
ulaganje u vatrogasni poligon u Šapjanama kao strateški projekt. Njegovim
razvojem i intenzivnim korištenjem pridonijet će se većoj učinkovitosti na svim
razinama: operativnoj, razini taktičkog
zapovijedanja te razini strateškog upravljanja kriznim događajima, istaknuo je
Mance.

Nova saznanja o povijesti
DVD-a Krk, Vrbnik i Lukovdol

Čestitke članovima Skupštine uputili su
predstavnici Vatrogasne zajednice Istarske županije i riječkog područnog ureda
Državne uprave, dok je Zlatko Mihelec, stručni suradnik za civilno društvo
i poslove zaštite u Primorsko-goranskoj
županiji napomenuo da je Županija zadovoljna suradnjom koju ostvaruje s
vatrogascima te da će, sukladno mogućnostima, i dalje svesrdno podupirati sve
njezine razvojne projekte.
					
				

Brljak i Mance
i dalje na čelu GVZ-a Rijeke

S

tjepan Brljak ostaje predsjednik
Gradske vatrogasne zajednice Rijeka, Hinko Mance zapovjednik,
a Dario Gauš zamjenik zapovjednika.
Tako je odlučeno na godišnjoj izbornoj
Skupštini Zajednice, održanoj potkraj
travnja, na kojoj su također izabrani i
članovi Upravnoga te Nadzornoga odbora.
Podnoseći izvješće o prošlogodišnjem
radu, novi/stari predsjednik Stjepan Brljak posebno se osvrnuo na intervencije
od kojih je najviše bilo onih na gašenju
požara (617), dok je tehničkih intervencija bilo 484. Najviše požara bilo je na
otvorenom (uglavnom uz željezničku
prugu Rijeka-Zagreb). Što se provedbe Programa Vlade RH tiče, vezanoga
za preventivne mjere zaštite od požara,
Brljak je napomenuo da su ažurirani
Planovi zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija, tijekom ljetnih mjeseci, već
uobičajeno, organizirano je motrenje
i ophodnja šumskih predjela te vatrogasna dežurstva, a sklopljen je i ugovor
s Pilotskim klubom Krila Kvarnera o
avio-izviđanju šumskih predjela. Nastavljeno je i sa školovanjem i osposobljavanjem vatrogasnih kadrova, a posebna je
pozornost posvećena edukaciji lokalne
zajednice, osobito osnovnoškolaca i vr-
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D

VD Lukovdol utemeljen je
1894. godine, a ne kao što se
dosad mislilo 1931. godine.
I DVD Vrbnik stariji je čak 61 godinu
(utemeljen je 1911., a ne 1972.), dok
je DVD Krk nastao 1908., a ne 1946.
godine, kao što se donedavno smatralo.
Do tih je važnih otkrića došao Odbor
za istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti, a originalna dokumentacija koja
to potvrđuje pronađena je u Državnom
arhivu u Trstu.

Hinko Mance
tićara. Članice GVZ-a sudjelovale su i
na vatrogasnim natjecanjima i memorijalima te ostvarile zapažene rezultate, a
JVP Grada Rijeke i prošle je godine, već
tradicionalno, organizirao međunarodno
natjecanje Riječke vatre (Fire combat),
posvećeno poginulim riječkim vatrogascima. Intenziviran je i rad s vatrogasnom
mladeži, a među učenicima riječkih škola
proveden je natječaj za najbolji likovni i
literarni rad na temu vatrogastva. Iz obilja prošlogodišnjih aktivnosti izdvojimo
još i preventivna osiguranja mnogih
gradskih manifestacija te doprinos razvoju obučnoga centra u Šapjanama.

Stjepan Brljak
Prema usvojenom Programu rada, i ove
će se godine nastaviti s već uhodanim
aktivnostima čija je svrha unapređivati
operativnu sposobnost i opremljenost
članica Zajednice ( JVP Grada Rijeke,
DVD-i Sušak i Drenova te vatrogasne
postrojbe u gospodarstvu - 3. maj, Luka
Rijeka i Sinaco) te popularizirati i promicati vatrogastvo u najširoj društvenoj zajednici. Naposljetku kažimo da je
Skupština usvojila i financijski plan prema kojemu su za rad GVZ-a Rijeke ove
godine osigurana sredstva u iznosu nešto
većem od 700 tisuća kuna.

Tim je povodom potkraj veljače u Krku
upriličena prigodna svečanost na kojoj
su predstavnicima spomenutih DVD-a
uručene posebne diplome HVZ-a kojima se i formalno priznaju novi „rođendani“ tih DVD-a.
Zahvaljujući na uručenim priznanjima,
Romeo Jurin, predsjednik Područne vatrogasne zajednice otoka Krka, napomenuo je da su krčki vatrogasci presretni
otkrivenom činjenicom da organizirano
vatrogastvo na otoku Krku postoji 40-ak
godina više nego što se mislilo.
– Dosad su postojale tek priče i neprovjerene informacije o tome, a sada sa
sigurnošću i ponosom možemo govoriti

Muzeji – čuvari
vatrogasne baštine

Predstavnici DVD-a Lukovdol, Krk i Vrbnik s
dragocjenim priznanjima
o krčkome vatrogastvu koje ima više od
100 godina tradicije, rekao je Jurin. Na
prigodnoj su svečanosti bili i predstavnici lokalnih samouprava čiji su DVD-i
dobili priznanja, dok je načelnik HVZ-a
Željko Popović istaknuo kako ta organizacija u posljednje vrijeme intenzivira
rad na izučavanju vatrogasne povijesti
što je, među ostalim, rezultiralo i ovim
otkrićima. – Smatramo da je naša povijest, uz svakodnevne izazove struke,
iznimno važna za našu organizaciju jer
otkriva što je hrvatsko vatrogastvo značilo kroz povijest i koja je u tome bila
uloga dobrovoljnoga vatrogastva, rekao
je Popović.
Okupljene je u ime domaćina, JVP-a
Krk, pozdravio i zapovjednik Dinko Petrov, dok je Slavko Suzić, član Odbora iz

Predsjednik Odbora za istraživanje hrvatske
vatrogasne povijesti Ivan Bajić
iskoristio je priliku te pozvao
sve vatrogasne
I. Bajić
sredine da se
pridruže naporima koje taj odbor poduzima kako bi se
očuvala vatrogasna baština. – Nakon
osamostaljivanja Hrvatske, pristupilo
se istraživanju povijesnih dokumenata. Osnovali smo i Odbor pod čijim se
okriljem provodi istraživanje građe, a
naš je glavni cilj u Varaždinu osnovati
državni vatrogasni muzej. Također bismo željeli da i svaka regija ima svoj
vatrogasni muzej jer je to najbolji način popularizacije vatrogastva i upoznavanja s mnogim vrijednim detaljima iz naše prebogate povijesti, rekao
je Bajić.

JVP-a Rijeka najavio daljnji predan rad
na izučavanju povijesnih dokumenata
kako bi se o povijesti hrvatskoga vatrogastva stvorila što cjelovitija slika.
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je angažiranje vatrogasnih snaga podignuto na još višu razinu te je zatražena i
potpora zračnih snaga.

Vatrogasna zajednica PGŽ-a spremna za požarnu sezonu

Pokazna vježba Ćapaj vepra

Vježbu su započele operativne snage
JVP-a Krk te DVD-a Dobrinj i Krk. Potom su im se pridružili vatrogasci DVDa Njivice, Vrbnik i Baška, a zatražena je
i pomoć krčkoga Komunalnoga društva
te Šumarije Krk. Nakon toga zatražena
je pomoć snaga s kopna, točnije DVD-a
Kraljevica, Bribir, San Marino-Novi Vinodolski te VZ Bakar-Kostrena, kao i
županijske interventne postrojbe za čije
je djelovanje od VOS-a Divulje zatražen
helikopter. Naposljetku je zatražena i

I helikopter pomagao vatrogascima

Tijekom vježbe u pomoć kopnenim snagama pristigao je i air-tractor

Vatrogasci imali pune ruke posla

Postrojavanje nakon vježbe: pohvale svim sudionicima

Vježba ocijenjena
visokim ocjenama
Stožer vježbe marljivo pratio sva događanja

Vježba pobudila velik interes javnosti i medija

Stotinjak vatrogasaca s područja otoka Krka i širega okruženja sudjelovalo je na velikoj godišnjoj pokaznoj
vježbi VZPGŽ-a. Očekivanja su u potpunosti ispunjena što je još jedna potvrda izvrsnosti vatrogasnih snaga
PGŽ-a, ponajboljih u Hrvatskoj.

P

osljednja priprema uoči ovogodišnje požarne sezone za vatrogasce
PGŽ-a bila je pokazna vatrogasna vježba koju VZPGŽ, tradicionalno,
organizira svake godine u svibnju. Ove
je godine u organizaciji VZPGŽ-a i Područne vatrogasne zajednice otoka Krka
te uz potporu Općine Dobrinj i Hrvatske vatrogasne zajednice, vježba gašenja
požara otvorenoga prostora pod nazivom Ćapaj vepra održana na području
iznad uvale Soline u općini Dobrinj na
otoku Krku.
Prema zamišljenome scenariju, požar

10

nazovi 193 | Lipanj 2012.

je izbio ponad uvale Soline, na predjelu
Solinj. U trenutku izbijanja požara, u
nenaseljenom dijelu općine Dobrinj nije
bilo mnogo kupača i izletnika. U uvali
Soline bile su usidrene jedrilice, a požar
je prvi zamijetio jedan od vlasnika usidrenih plovila. On je nazvao Županijski
vatrogasni operativni centar (ŽVOC) u
Rijeci na broj telefona 193. Po primljenoj
dojavi, ŽVOC obavještava JVP Krk koji
na mjesto požara odmah upućuje lokalne
vatrogasne snage – DVD Dobrinj te ekipe JVP-a Krk i DVD-a Krk.
Po dolasku na mjesto požara, zapovjed-

nik interventne ekipe DVD-a Dobrinj
javlja o fronti požara dugačkoj oko jedan
kilometar. Istodobno, JVP Krk uzbunjuje
i ostale snage PVZ-a otoka Krka te ih
upućuje na mjesto događaja. Nakon prvih povratnih informacija primljenih s
terena, ŽVOC obavještava županijskoga
vatrogasnoga zapovjednika koji zapovijeda uzbunjivanje i slanje u ispomoć snaga iz 2. stupnja Operativnoga plana aktiviranja vatrogasnih postrojbi za područje
otoka Krka. Po dolasku na mjesto požara, zapovjednik PVZ-a procjenjuje da bi
požar mogao poprimiti veće razmjere pa

Ocjenjujući viđeno, županijski
vatrogasni zapovjednik Slavko Gauš pohvalio je sudionike vježbe, napomenuvši da je
sve odrađeno prema planu,
kvalitetno i bez pogrešaka. I
glavni vatrogasni zapovjednik
Mladen Jurin bio je zadovoljan. – Ovo je bila demonstracija standardnih postupaka
koje vatrogasci svakodnevno
S. Gauš
uvježbavaju. Posebno veseli
što je tu bila i policija i Hitna
pomoć i Hrvatske šume, a ipak
ste svi djelovali kao jedna postrojba. Očekuje nas sezona s
velikim vrućinama, vjetrovima
i grmljavinskim nevremenima
i zato je važno znati da su naše
snage spremne. Ovoga ljeta
imat ćemo oko 4500 vatrogasaca u priobalju koji su spremni krenuti na intervenciju
M. Jurin
odmah na zvuk sirene, rekao
je Jurin te još jednom čestitao sudionicima vježbe na
pokazanome znanju, spretnosti i snalažljivosti.

Desentiranje na Grobniku
Dan uoči vježbe,
na Grobničkom je
polju provedena
uobičajena obuka
i trenažni ciklus
za interventnodesantne snage
VZPGŽ-a. Riječ je
o tradicionalnoj
vježbi koja se održava svake godine, a svrha joj je uvježbavanje desantiranja na požarom zahvaćeno područje iz lebdećega helikoptera.
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potpora zračnih snaga pa je na teren pristigao i air-tractor.
Svrha je vježbe bila provjera usklađenosti
djelovanja kopnenih i zračnih snaga pri
gašenju požara, što je u skladu s Programom aktivnosti Vlade RH za 2012. godinu, kao i provjera Plana operativnoga
djelovanja vatrogasnih snaga otoka Krka

Stručno usavršavanje
te Plana operativnoga djelovanja vatrogasnih postrojbi za posebno ugrožena
područja PGŽ-a u razdoblju povećane
opasnosti. Istodobno, vježba je iskorištena i za testiranje županijske interventne
postrojbe te provjeru uvježbanosti za izvlačenje ozlijeđenog vatrogasca iz požarom zahvaćenog okruženja.

Tijekom vježbe pokazana je visoka operativna spremnost lokalnih i regionalnih
vatrogasnih snaga. Županijska interventna postrojba uspješno je obavila zadatak izvlačenja ozlijeđenih vatrogasaca iz
opasnoga okruženja, a „zeleno svjetlo“
dobila je i korištena oprema i tehnika,
kao i sustav veza.

Vježbali i sezonski vatrogasci
crikveničko – vinodolskog područja

VIII. međunarodni
Stručni skup vatrogasaca
privukao gotovo 250 sudionika

G
Sudionici vježbe

U

sklopu završnih priprema za
turističko – požarnu sezonu, zapovjedništvo požarnoga sektora
Crikvenica – Vinodol održalo je vježbu
za provjeru sposobnosti i pripremljenosti
sezonskih vatrogasaca u Novom Vinodolskom na predjelu zvanom Branišino
brdo, između novljanske Kalvarije i predjela Barbara u Vinodolskoj Općini. U
proteklih desetak godina na tom je zahtjevnom terenu bilo nekoliko intervencija za koje je bilo potrebno angažiranje
dodatnih snaga iz Primorsko – goranske
županije, a pri posljednjem požaru 2004.
godine djelovale su i zračne snage.
U vježbi je sudjelovalo 26 sezonskih vatrogasaca, koliko ih je počelo s radom 1.
lipnja, sukladno programu Vlade RH, a
raspoređeni su u JVP Crikvenica, DVD
Crikvenica, DVD Bribir i DVD San
Marino – Novi Vinodolski. Uz njih, na
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Detalj vježbe
vježbi su sudjelovali i voditelji odjeljenja
koji su u svojim postrojbama ovlašteni za
samostalno vođenje intervencija. Korištena su vozila za gašenje požara šume i
raslinja kao i desantna oprema za gašenje
požara otvorenoga prostora na nepristupačnim terenima.

U analizi nakon vježbe, Robert Hrelja,
zapovjednik Požarnoga područja i JVP-a
Crikvenica, istaknuo je zadovoljstvo pokazanim, kako realizacijom postavljenih
zadataka, tako i fizičkom spremom sudionika vježbe.
Velibor Topolovec

otovo 250 sudionika iz Francuske, Slovenije, BiH, Srbije
i Hrvatske okupilo se potkraj
travnja na VIII. međunarodnome Stručnom skupu vatrogasaca koji su organizirale Vatrogasna zajednica Primorskogoranske županije (VZPGŽ) i Hrvatska
vatrogasna zajednica (HVZ). Svrha je
Skupa educirati i informirati o najnovijim trendovima vatrogasne struke te
potaknuti suradnju između vatrogasaca,
vatrogasnih časnika, stručnjaka za protupožarnu zaštitu te proizvođača i distributera vatrogasne opreme. Skup je namijenjen svima koji profesionalno djeluju u
vatrogasnim postrojbama, stručnjacima
zaštite od požara i zaštite na radu, protupožarnim inspektorima, voditeljima
poslova zaštite od požara te zaštite i spašavanja u jedinicama lokalne samouprave, kao i proizvođačima, distributerima i
trgovcima vatrogasnom opremom.
Ove je godine Skup otvorio dr. Jadran
Perinić, ravnatelj Državne uprave za
zaštitu i spašavanje (DUZS). Novi ravnatelj DUZS-a posebno se osvrnuo na
stanje u vatrogastvu, rekavši kako ono,
bez obzira na riječi hvale koje stižu „sa
strane“, ne funkcionira dobro.
– Hrvatskome vatrogastvu nedostaje
organiziran sustav, a već se dvije godine

traga za najboljim rješenjem. Nadam se
da ćemo do kraja godine dobiti novi Zakon o vatrogastvu i da će on reći kakav
će biti ustroj vatrogastva i kako će ono
funkcionirati. Bez obzira opredijelimo li
se za model centralizacije ili decentralizacije, odluka neće biti laka. U svakom
slučaju, dvojbe oko najboljega modela
trebaju zajednički razriješiti Državna
uprava, HVZ i svi vatrogasci. Pri tome

moramo biti realni, znati koliko novca
imamo i kako ga najracionalnije raspodijeliti. Što se obrazovanja tiče, nisam
pobornik prakse da se svatko time bavi.
Ono što vatrogasci rade vrlo je slično poslu generala u vojsci, a to ne može raditi
netko priučen, već sustavno školovan.
Zato u Zakon o vatrogastvu treba ugraditi i cjelovit model vatrogasnoga obrazovanja po vertikali. Na tragu toga je i

Francuzi - posebni gosti predavači
Zahvaljujući intenzivnoj i vrlo plodonosnoj
suradnji koju VZPGŽ već nekoliko godina
ostvaruje s francuskim kolegama, ove su
godine, kao posebni gosti-predavači, na
opatijskome skupu bila dvojica francuskih
vatrogasnih časnika: kapetan Denis Barges
(načelnik Odjela prevencije u Centru spašavanja La Ciotat) i poručnik Nicolas Rabouin
(Centar za spašavanje d’ Istres). Oni su održali
Francuski predavači
predavanje o gašenju šumskoga požara u nas prevoditeljem M. Kovačićem
cionalnom parku Reunion te pojasnili kako su
na požarište, inače udaljeno 11 sati vožnje od
Francuske, transportirane vatrogasne snage (350 vatrogasaca). Također su upozorili
na izazove na koje treba odgovoriti u jednoj tako kompleksnoj i velikoj akciji (ukupno
je sudjelovalo 800 vatrogasaca).
Inače, i oni su se složili da su skupovi poput opatijskoga vrlo korisni za napredak struke, a posebno su se pohvalno izrazili o obučnom centru u Šapjanama, napomenuvši
da ima velike potencijale te da je riječ o izvrsnom projektu čiji se rad, zbog rentabilnosti, u budućnosti mora temeljiti na komercijalnim osnovama.
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Stručno usavršavanje
ovaj stručni skup. Kada je prije osam godina pokrenut, bio je to vizionarski potez
VZPGŽ-a koji je procijenio da vatrogastvu danas treba stručni skup, sutra možda i znanstveni, rekao je Perinić te svim
sudionicima poželio uspješan rad.
Okupljene su pozdravili i Branko Škrobonja, predstojnik Ureda župana PGŽa, Marina Gašparić, dogradonačelnica
Opatije te Željko Popović, načelnik
HVZ-a, koji je zahvalio VZPGŽ-u na
pokretanju tako važnog vatrogasnog
skupa. – Primorsko-goranska županije
je dokaz koliko je važno imati županijsku vatrogasnu zajednicu. Naravno da

Stručno usavršavanje
bi i bez nje vatrogastvo funkcioniralo,
ali ne bi bilo takvog napretka. VZPGŽ
to je potvrdio ne samo ovim skupom,
već i projektom obučnoga centra u Šapjanama, pokretanjem vatrogasne škole
u Rijeci, načinom na koji organiziraju
vatrogasne vježbe uoči sezone i drugim
sličnim projektima, rekao je Popović.
Na ovogodišnjem je skupu posebna pozornost posvećena sigurnosti i zaštiti
zdravlja vatrogasaca. Tijekom dvodnevnoga je programa obrađeno 14 zanimljivih vatrogasnih tema koje su prezentirali
istaknuti predavači iz Slovenije, Srbije,
Francuske i Hrvatske. Iz redova doma-

ćina – VZPGŽ-a bila su tri predavača:
Nikica Tramontana (Letalni i subletalni
učinci produkata gorenja), Dario Gauš,
JVP Grada Rijeke (SOS:vatrogasac u
nevolji) te Zoran Laslavić, JVP Opatija (Potražni psi u vatrogastvu). Skup je
završio zaključnom ocjenom da se vatrogasna struka razvija velikom brzinom i
postaje sve zahtjevnija zbog čega je važnost održavanja stručnih skupova, poput
ovoga opatijskoga, iznimno važna jer su
takvi susreti idealno mjesto za razmjenu
znanja i konkretnih iskustava stečenih u
praksi.

Hrvatski vatrogasci
na usavršavanju u Rijeci

Kaštela: stručni skup vatrogasaca-ronioca

U

Kaštelima je potkraj travnja održan stručni skup vatrogasaca-ronioca. Sudjelovali su vatrogasci
iz gotovo cijele Hrvatske te gosti iz Italije i Slovenije koji su, uz stručna predavanja i prezentacije, razmijenili iskustava
vezana uz ustroj vatrogasnih ronilačkih
timova i njihovog funkcioniranja unutar
vatrogasnih postrojbi te dali smjernice u
svrhu unapređenja te djelatnosti.
VZPGŽ bio je zastupljen s četvoricom
pripadnika (po dvojica iz JVP-a Rijeke i
DVD-a Halubjan). JVP Rijeka istaknut
je kao rijedak pozitivan primjer postrojbe
s dugom tradicijom ronjenja u vatrogastvu. U toj postrojbi djeluje tim od pet
instruktora ronjenja, a razrađen je i pro-

Polaznici usavršavanja s riječkim instruktorima

V

atrogasna zajednica Primorsko-goranske županije i ove je
godine, u suradnji s Hrvatskom
vatrogasnom zajednicom, nastavila s
provođenjem usavršavanja za vatrogasne
kadrove iz cijele Hrvatske. Prvi ovogodišnji specijalistički tečaj, spašavanje s
visina i iz dubina (1. stupanj), održan je
potkraj veljače, a pohađalo ga je 17 vatrogasaca iz JVP-a Slavonski Brod, Nova
Gradiška, Buzet i Opatija te DVD-a
Buzet i Cres.

tehnike penjanja i spuštanja te podizanja
unesrećene osobe uz pomoć nosila i trokut-marame. Teorijski dio nastave održan je u prostorima JVP-a Grada Rijeke,
a praktični na prirodnim liticama Veloga
vrha, nedaleko od Rijeke. Tečaj je okončan polaganjem završnoga ispita koji su
svi polaznici uspješno svladali. Stručno
usavršavanje i ove je godine vodio provjereni riječki instruktorski kadar: Igor
Hrelja, Sanjin Blažević, Danijel Veljković te voditelj usavršavanja Dario Gauš.

Tijekom petodnevnoga usavršavanja,
polaznici su usvojili osnovna znanja o
radu vatrogasnoga odjeljenja tijekom
spašavanja iz dubina ili s visina, svladali

Kako je najavljeno, potkraj ove godine u
Rijeci će se po prvi put organizirati i 3.
stupanj specijalističkoga tečaja spašavanja iz dubina i s visina.
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Veli vrh: detalj s praktične obuke

gram obuke te priručnik za obuku vatrogasaca-ronioca. Uz to, interno je reguliran status vatrogasca-ronioca, obuka
se sustavno provodi, a surađuje se, među
ostalim, i sa specijalističkim timovima
oružanih snaga RH te poduzećima specijaliziranima za radove pod vodom.
Inače, škola ronjenja pod okriljem
VZPGŽ jedina je licencirana škola ronjenja pri vatrogastvu u cijeloj srednjoj i
istočnoj Europi, u sklopu koje se samostalno obučava i licencira ronioce početnih i naprednih kategorija. U posljednje
dvije godine mnogo se radilo i s vatrogasnom mladeži iz cijele Hrvatske prilikom njihova boravka u kampu Fažana.
Tridesetogodišnje iskustvo u ronjenju

u svrhu zaštite i spašavanja te zadovoljavajući rezultati vrijedne su reference
VZPGŽ-a pa je skup u Kaštelima iskorišten da se od nacionalnih vatrogasnih
institucija (HVZ i DUZS - Odjela za
vatrogastvo) zatraži pomoć u implementaciji postojećih iskustava u budući cjeloviti program osposobljavanja za tu vrstu
specijalnosti u vatrogastvu.
Zatvaranju trodnevnog skupa nazočili su
predsjednik HVZ-a Ante Sanader, ravnatelj DUZS-a Jadran Perinić te dužnosnici lokalne vlasti i turističke zajednice.
Klaudijo Filčić

Seminar za voditelje
vatrogasne mladeži

U

organizaciji Savjeta za vatrogasnu mladež i Komisije za natjecanja VZPGŽ-a, u Skradu
je potkraj travnja održan jednodnevni
seminar za voditelje vatrogasne mladeži
s područja Zajednice. Uvodno, Renata
Topolovec, predsjednica Savjeta vatrogasne mladeži VZPGŽ-a, upoznala je
voditelje s aktivnostima Savjeta te budućim aktivnostima vatrogasne mladeži na
području Županije.
Seminaru su prisustvovala 42 voditelja
djece i mladeži iz 16 društava, a obrađene su teme: Kako iskoristiti razdoblje od
16. godina do punoljetnosti te Tolerancija

u redovima vatrogasne mladeži i osobine
voditelja. U praktičnome dijelu seminara

voditelji su upoznati s izmjenama i dopunama priručnika za natjecanja.
			 Velibor Topolovec
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Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

Veliko priznanje vatrogascima VZPGŽ-a

Interventni tim na nacionalnoj
vatrogasnoj vježbi u Francuskoj
Odlazak na vježbu kruna je četverogodišnje suradnje koju Vatrogasna zajednica PGŽ-a ostvaruje s francuskim kolegama
i prvi slučaj da jedan hrvatski vatrogasni tim ravnopravno sudjeluje na nekoj međunarodnoj vježbi. Vježba potvrdila da
Hrvatska ima vatrogasnu postrojbu koja u roku od 24 sata može doći na intervenciju udaljenu i do 1500 km

Č

lanovi specijalističkoga interventnoga tima Vatrogasne zajednice PGŽ-a za spašavanje iz
ruševina (Dražen Vagaja, Zoran Rački,
Slobodan Duduković, Roland Frlan,
Sanjin Polak, Kristijan Brmalj, Danijel
Veljković, Matija Raspor, Denis Mičević, Siniša Kauzlarić, Dražen Ožanić
i Sanjin Blažević te voditelji potražnih
pasa Zoran Laslavić i Ivan Šćulac s belgijskim ovčarkama Rain i Ruby) sudjelovali su od 27. do 31. svibnja na nacionalnoj vatrogasnoj vježbi u Francuskoj.
Riječ je o jednoj od dviju velikih vježbi
koje se svake godine održavaju u toj zemlji i u kojima sudjeluje i do 1000 ljudi –
vatrogasaca i pripadnika civilnih službi.
Prvi je to put da su hrvatski vatrogasci
sudjelovali u takvoj vježbi i to kao potpuno ravnopravni i aktivni sudionici.
Interventni je tim u vježbi sudjelovao sa
svojim tehničkim vozilom i to kao dio
tima departmana 13 (Bouches du Rhone) i departmana 06 (Alpes-Maritimes).
Vježba se sastojala od spašavanja ljudi
ispod ruševina, nakon potresa, a sudionicima je nametnut vrlo „jak“ režim (pet
sati vježbe, pet sati odmora i tako dva
dana). Hrvatski je tim vježbu iskoristio
i za uvježbavanje voditelja timova. Naime, u ekipi su se nalazila četiri voditelja
( S. Blažević, D. Vagaja, K. Brmalj i Z.
Rački) koji su naizmjence vodili vježbe i
tako stjecali dragocjena iskustva zapovijedanja timom u akcijama spašavanja što
je bila idealna nadopuna njihovim ranije
stečenim znanjima (svi voditelji timova
položili su II. stupanj obuke za spašavanje iz ruševina po francuskome modelu).
Prema riječima Sanjina Blaževića, za hrvatske je vatrogasce posebno interesantna bila provjera sposobnosti integracije
u međunarodne vatrogasne snage. Pokazalo se da tu nema nikakvih proble-
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prepoznala naš potencijal. To isto sada
trebaju učiniti i mjerodavna državna tijela u Hrvatskoj kako ne bismo ostali
neiskorišten potencijal, rekao je Blažević.
Priznanje hrvatskim vatrogascima, ponajprije onima iz Vatrogasne zajednice
Primorsko-goranske županije, nije bilo
lako dobiti, a i same pripreme za odlazak
u Francusku bile su vrlo zahtjevne. Detalje odlaska, osobito one tehničke naravi
(transport opreme i vozila, pribavljanje
potrebnih međunarodnih dozvola i sl.)
predstavnici VZPGŽ-a još početkom
ožujka dogovorili su u Francuskome veleposlanstvu u Zagrebu gdje ih je primio
Michel Felkay, ataše za unutarnje poslo-

Spasilački tim VZPGŽ-a s francuskim kolegama iz departmana 06

Prijam kod gradonačelnika Rijeke

Sastanak u Francuskome veleposlanstvu u Zagrebu

Detalj vježbe: izvlačenje unesrećene osobe
ma jer hrvatski tim koristi iste tehnike
i metodologije prilikom intervencije, što
ne treba čuditi ako se zna da su mnogi
pripadnici tima pohađali inozemne treninge i tečajeve usavršavanja. Štoviše,
tijekom vježbe stvoreni su i miješani hrvatsko-francuski timovi koji su također
uspješno odradili sve zadatke. Blažević
ističe da su se izvrsno snašli i psi Rain i
Ruby, inače jedini potražni psi u Hrvatskoj koji su sastavni dio neke operativne
vatrogasne postrojbe.
Službena ocjena hrvatskoga vatrogasnoga tima bit će dostavljena Hrvatskome
veleposlanstvu u Parizu. No, već nakon
vježbe, interventni je tim dobio pohvale
i ocijenjen visokim ocjenama. Posebno
je naglašena mobilnost tima, poznavanje
vatrogasnih tehnika te dobra opremljenost. Riječi hvale upućene su i potražnim

psima koji su impresionirali svojim tragačkim sposobnostima i uvježbanošću.
Vježbe ovakvoga tipa, ističe Blažević,
iznimno su dragocjene za hrvatske vatrogasce jer se na njima stječu važna
iskustva te stvara uvid u stvarnu kvalitetu i rejting hrvatskoga vatrogastva na
međunarodnoj sceni. Vježba u Francuskoj potvrdila je da Vatrogasna zajednica
PGŽ-a, time i Hrvatska, ima interventni
tim koji je sposoban u roku od 24 sata,
potpuno opremljen, doći tehničkim vozilom na intervenciju na bilo koju lokaciju u radijusu od 1500 km.
- Uspjeh koji smo ostvarili nije slučajan.
On je posljedica četverogodišnjega programa obuke i sustavnoga ulaganja u razvoj stručnih znanja i vještina. Veseli nas
da je međunarodna vatrogasna zajednica

ve. Francusko je veleposlanstvo i inače
preuzelo ulogu koordiniranja vatrogasne
suradnje dviju država te pokazalo veliku spremnost da pridonese njezinome
produbljivanju i jačanju, pa je tako pripomoglo i u ovome konkretnom slučaju.
Velik doprinos uspješnom ostvarenju tog
zahtjevnog projekta dao je i Mark Kovačić (DVD Jelenje) koji je kao prevoditelj
pomagao kolegama u Francuskoj.

Po povratku iz Francuske, članove interventnoga tima primio
je i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel
sa suradnicima koji
im je čestitao na postignutom uspjehu te
sa zadovoljstvom napomenuo da po tehničkoj opremljenosti i
osposobljenosti JVP Rijeka spada među najbolje u regiji. - Grad Rijeka izdvaja
velika sredstva za vatrogastvo, a uspjesi poput ovog govore nam da su to dobro
uložena sredstva i da Rijeka ima iznimno kvalitetan vatrogasni kadar, rekao je
Obersnel.

Zadovoljni postignutim, čelni ljudi
VZPGŽ-a, predsjednik Hinko Mance i
županijski vatrogasni zapovjednik Slavko Gauš, ističu da je taj uspjeh posljedi-

ca strateškoga opredjeljenja Zajednice
prema ulaganju u edukaciju ljudi koji
su, ističu, najveća vrijednost svake organizacije, pa tako i ove vatrogasne.

Georgios P. Bogkias oduševljen Hrvatskom i
hrvatskim vatrogascima

G

eorgios P. Bogkias, ugledni grčki vatrogasni instruktor, sudjelovao je u studenom prošle godine u Šapjanama na prvom međunarodnom
treningu vatrogasnih instruktora koji je organizirao
VZPGŽ. Oduševljen viđenim, poslao je pismo Konzulatu Republike Hrvatske u Grčkoj u kojem iznosi svoje
impresije.
- Trening je omogućio susret i zajedničko vježbanje instruktora iz cijeloga svijeta, temeljeno na modernim tehnikama
i postupcima. Bio sam impresioniran ne samo znanjem i
vještinama hrvatskih kolega, već i naporima koje kontinuirano ulažu u osposobljavanje i sigurnost vatrogasaca. Svaki

hrvatski vatrogasac i vatrogasni časnik impresionirao nas
je ljubavlju koju iskazuje prema svom poslu. Posebno želim
spomenuti Slavka Gauša, županijskoga vatrogasnog zapovjednika, Nikicu Tramontanu, stručnoga tajnika VZPGŽa i Darija Gauša, zamjenika zapovjednika JVP-a Rijeka,
koji su učinili SVE da pokažu hrvatsku gostoljubivost. Zahvaljujem im jer smo ovim treningom postali bogatiji za
nova stručna saznanja, ali i zbog toga što su zaslužni da
o Hrvatskoj i hrvatskim ljudima govorimo birajući samo
najljepše riječi. Hrvatska je prelijepa država sa sjajnim
ljudima i vrlo sam ponosan što sam imao priliku nekoliko
dana biti dio hrvatske vatrogasne obitelji, navodi se među
ostalim u pismu G. Bogkiasa.
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Intervencije

Orkanska bura, snijeg i niske
temperature podigle na noge vatrogasce
Primorsko-goranske županije

Požar u zaleđu Bakra

Vatra nošena jakom burom
zaprijetila kućama
Čak 150 vatrogasaca s 30-ak vozila gasilo je požar
prouzročen iskrenjem vlaka koji se zbog jake bure brzo
proširio i zahvatio 217 hektara površine. Iako se požar
približio kućama u Krasici i Praputnjaku, na vrijeme je
lokaliziran pa većih materijalnih šteta nije bilo.

Najčešće „žrtve“ bure bili su krovovi

Požar na novljanskome području rasplamsala bura

P

rvih 15 dana veljače mnogi će u Hrvatskoj pamtiti po
ekstremnim vremenskim uvjetima. Orkanska bura,
snijeg, led i temperature koje su se spuštale gotovo na
-20°C, nisu zaobišle ni Primorsko-goransku županiju.
Prema podacima Vatrogasne zajednice PGŽ-a, u prva dva
tjedna veljače zabilježene su rekordne 642 vatrogasne intervencije, što je nekoliko puta više od prosjeka za taj dio godine. Vatrogasne su snage imale pune ruke posla. Zbog orkanske bure
oštećeni su mnogi krovovi, nadstrešnice, stupovi javne rasvjete,
reklamni panoi. Bura je rušila stabla, električne stupove, a na
mnogim su kućama, pored krovova, oštećeni brojni prozori,
rolete, žbuka, fasade, dimnjaci.. Gotovo polarne hladnoće na
koje mještani Primorsko-goranske županije, osobito oni u priobalju, nisu naviknuti, zaledile su brojne vodomjere, pucale su
i vodovodne cijevi u stanovima, dijelovi Županije povremeno
su bili bez električne energije, a mnogi su đaci, zbog kvarova
na sustavima grijanja, u školama sjedili u zimskim jaknama,
kapama i šalovima.
Sve interventne službe imale su pune ruke posla, a što se vatrogasaca tiče, najviše je intervencija bilo na području Rijeke i tzv.
„Riječkoga prstena“ – njih 325, potom na crikveničko-vinodolskom području (127). Na otoku Krku bilo je 65 intervencija,
rapski su vatrogasci imali 35 intervencija, na liburnijskome ih
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Orkanska bura promijenila primorske vizure

Porušena stabla vatrogascima dala pune ruke posla
je području bilo 25, na Cresu i Lošinju 17, u Gorskome kotaru
33.
Analizirajući rad vatrogasnih postrojbi u tim izazovnim danima, županijski vatrogasni zapovjednik Slavko Gauš izrazio je
zadovoljstvo obavljenim poslom. – Iako su sve naše snage bile
pojačano angažirane, uspjeli smo na vrijeme i kvalitetno odraditi sve intervencije. Sve su to odradile naše redovne vatrogasne
snage, na dojave građana izlazili smo prema listi prioriteta, a
svoje smo timove “u hodu“ reorganizirali, sukladno trenutačnim potrebama. Unatoč ekstremnim vremenskim uvjetima i
brojnim intervencijama, stradao je tek jedan naš vatrogasac koji
se lakše ozlijedio prilikom intervencije na jednome krovištu na
liburnijskome području, rekao je Gauš.
Bura koja je Primorjem harala punih 15 dana počinila je znatnu
materijalnu štetu, no, nasreću, masovnijih ozljeđivanja građana
nije bilo. Naposljetku istaknimo da je važnu ulogu u spašavanju
ljudskih života odigralo i specijalno vozilo „Bura“ kojim su, u
danima kada je Krčki most bio zatvoren zbog bure, u šest navrata krčki vatrogasci na kopno prevezli pacijente s područja
Krka, Cresa i Lošinja kojima je trebala hitna liječnička pomoć.
						

Vatra nad Praputnjakom

U

noći od 8. na 9. ožujka u zaleđu Bakra, nedaleko od naselja
Krasica, Praputnjak i Meja izbio je požar čiji je najvjerojatniji uzrok
bilo iskrenja izazvano kočenjem vlaka na
željezničkoj pruzi u naselju Meja. Zbog
jake bure, požar se brzo proširio na čak
217 hektara površine, a najgore je bilo u
naseljima Krasica i Praputanjak, gdje se
požar u jednom trenutku približio kućama. Iako nije bilo opasnosti za imovinu
ljudi, lokalno je stanovništvo bilo uznemireno zbog gustoga dima koji je prekrio
njihove domove. Nasreću, veće materijalne štete nije bilo, izgorjela je tek trava
i nisko raslinje, a stradalo je i nekoliko
komada divljači koja se ugušila u dimu.
Gust dim koji se nadvio nad Krasicom,
Praputnjakom i Mejom mogao se vidjeti
i s jadranske magistrale ponad Bakra, na
kojoj se u zraku čak osjetio i miris dima.
Prema riječima Hinka Mancea, zapovjednika JVP-a Rijeka, dojavu o požaru
vatrogasci su dobili ubrzo nakon izbijanja požara, u 2.30 h ujutro, a prve su na
teren stigle tri ekipe JVP-a Rijeka. Vrlo
brzo zatražena je pomoć dodatnih vatrogasnih snaga pa su angažirane vatrogasne postrojbe iz Opatije, potom DVDovi iz okruženja, a u pomoć su stigli i
vatrogasci Gorskoga kotara, točnije iz
Delnica, Fužina, Mrkoplja i Ravne Gore.
Mance ističe da je zatražena i pomoć
zračnih snaga, no, ona je izostala jer su
kanaderi već bili angažirani u Dalmaciji, dok air-tractor nije mogao gasiti zbog
jakog vjetra.Uz buru koja je na mahove
puhala brzinom od 100 km/h, vatrogascima je posao otežavao i težak te nepristupačan teren obrastao šikarom i niskim
raslinjem, a u jednom trenutku čula se i

Gradonačelnik T. Klarić i D. Gauš, zamjenik
zapovjednika JVP-a Rijeka na požarištu

Vatrogasci u borbi s dimom i burom

eksplozija, vjerojatno neke odbačene eksplozivne naprave. Unatoč tome, do kraja
dana vatrogasci su uspjeli lokalizirati, a
većim dijelom i ugasiti požar, a ograničene su snage ostale na požarištu i tijekom
noći. Ponovimo, veće materijalne štete
nije bilo, kao ni ozlijeđenih mještana ili
vatrogasaca.
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Eksplozija plovila u rapskoj luci:

junaštvom vatrogasaca izbjegnuta tragedija

P

o dojavi građana o eksploziji 10-metarskoga plovila u
luci Rab 24. ožujka u 16.38 h, na intervenciju su upućena vozila: Rab 1, Rab 4, Rab 6, Rab 8 i Rab 9 s ukupno
25 vatrogasaca. Od VOC-a Rab odmah je zatraženo da se u
Rab 9 ukrca bačva s pjenilom količine 200 litara koje je potom dopremljeno na mjesto intervencije. Gašenje je započeto
mlazom teške pjene, pri čemu se koristila MTP 4 mlaznica.
Uz to, hlađenje produkata izgaranja obavljeno je s tri mlaza
visokog tlaka s vozila Rab 1 i Rab 4. Jedan mlaz s vozila Rab 1
preusmjeren je na gašenje odbačenih dijelova broda koji su još
dogorijevali, što je uspješno završeno u kratkom vremenu pa se
mlaz vratio na hlađenje.

Postavljanje eko-brane

Gust, crni dim nadvio se nad Rabom

Kada je požar ugašen, iz brodice je ispumpan sadržaj (smjesa goriva i maziva pomiješanih sa sredstvima za gašenje) koji
se pohranjivao u posebne spremnike, smještene u neposrednoj
blizini, pokraj benzinske crpke. Nakon što se veći dio tereta
ispumpao iz trupa, pristupilo se podizanju plovila. Utvrđeno
je da je plovilo napuklo i da ostatak sadržaja još curi iz njega.
Odmah su se postavile kante za prikupljanje te tekućine, a po
iscijeđenom sadržaju nanesena je srednje teška pjena. Kako cijeđenje nije prestalo do 23:05 h, plovilo je podignuti uporabom

Brzom intervencijom vatrogasaca spriječena oštećenja okolnih plovila

U jednom trenutku plovilo se počelo odvajati od obale zbog
izgaranja konopaca kojima je bilo vezano za rivu te se počelo
približavati ACI marini, udaljenoj svega 50-ak metara. Vatrogasne grupe uspjele su plovilo privući uz pomoć čaklji i sidra te
ga potegnuti do plićaka gdje je nastavljeno s gašenjem.
Kad je požar stavljen pod kontrolu i stvoreni uvjeti za približavanje vatrogasaca, mlaz teške pjene zamijenjen je mlazom
srednje teške pjene kojom je zapunjen trup broda. Istodobno se
pristupilo vađenju plinske boce koja je još ispuštala plin, s obzirom da se redukcijski ventil oštetio (deformirao) od visokih
temperatura. Plinska je boca otvorena do kraja kako bi se u njoj
smanjio pritisak te se hladila u moru.
U međuvremenu je ekipa vatrogasaca na brodici „Mali Lovre“
krenula u postavljanje eko-brane za sprječavanje većeg onečišćenja akvatorija luke Rab. S istog se broda pristupilo sipanju
disperzanata po onečišćenjima koja nisu mogla biti zaustavljena eko-branom.
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Dijelovi brodice pri eksploziji su doletjeli do benzinske crpke

Pičuljan i Ribarić predloženi za nagradu
Ponos Hrvatske
Pri eksploziji brodice, u trupu plovila
ostala je zarobljena sedmogodišnja
djevojčica čija je noga bila priklještena
u plastičnom dijelu trupa broda. Na
mjestu događaja zatekli su se Marko
Pičuljan i Vedran Ribarić, članovi DVDa Rab. Iako nisu bili na dužnosti, odmah su, bez razmišljanja, priskočili u
pomoć te iz plamtećega broda izvukli
djevojčicu, neposredno prije negoli se
vatra proširila na cijeli brod. Svojom su
brzinom i nesebičnošću spasili djevojčicu od sigurne smrti. Zbog nesvakidašnjeg junaštva i hrabrosti, DVD Rab kandidirao ih je za nagradu Ponos
Hrvatske koju istoimena udruga svake godine dodjeljuje za promicanje
hrabrosti, humanosti i poštenja, tj. za nesebičan čin pomaganja drugome
u nevolji ili spašavanja ljudskih života.

hidrauličkih škara, a pramac plovila poduprt je drvenim gredicama čime se spriječilo daljnje istjecanje tekućine. Sve vatrogasne grupe vraćene su u bazu u 23:20 h čime je intervencija
završila.
Pri eksploziji su ozljeđenje tri osobe: Mario Dudić (27), Sanjin
Kurelić (33) i Manuela Kurelić (7) kojima je prva liječnička
pomoć pružena u HMP-u Rab, nakon čega su helikopterom
prebačene u KBC Rijeka.
Hari Čipčić i Milivoj Ličina

Prisilno slijetanje „cessne“ na Krku:
pilot i kopilot preživjeli

V

eliku sreću imali su pilot i kopilot „cessne 172“ koji su,
zbog kvara na motoru, morali prisilno sletjeli na vrlo
nepristupačnom terenu, oko kilometar i pol udaljenom
od krčkoga aerodroma. Riječ je o dvojici djelatnika češke tvrtke
Elmontex, Rusu i Čehu, koji su, u formaciji s još četiri aviona,
trebali sletjeti u zračnu luku na Krku kako bi obavili planirano
rasipanje cjepiva protiv bjesnoće.
Nesreća se dogodila 22. travnja, a dojavu o prisilnom slijetanju „cessne“ krčki su vatrogasci dobili iz Zračne luke u 14.28
sati. Zbog teškog i nepristupačnog terena, odlučeno je da jedan
od preostala četiri aviona najprije preleti to područje i locira
„cessnu“ što je i učinjeno. U spašavanju dvojice putnika sudjelovalo je šest vatrogasaca iz JVP-a Krk, devet iz DVD-a Krk
i 15 iz DVD-a Dobrinj. Prva je vatrogasna ekipa do srušene
„cessne“stigla već za sat vremena, točnije u 15.38h. Nasreću,
ustanovili su da su i pilot i kopilot neozlijeđeni, iako je avion
bio znatno oštećen i prevrnut. Odmah su oslobodili i izvukli
prestrašene putnike koje je potom pregledala i ekipa Hitne me-

Vatrogasci, Hitna i policija pomažu putnicima

dicinske pomoći. Naposljetku su svi napustili mjesto nesreće,
zadovoljni što se avion pri slijetanju nije zapalio čime su sačuvana dva mlada života.
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Zrakoplovna nesreća i na Grobniku:
„cessna“ potpuno izgorjela, putnici
spašeni u zadnji čas

„Gusto“ je bilo i na pisti grobničkoga sportskoga aerodroma
16. lipnja gdje su oko 11.00 sati u zrakoplovnoj nesreći umalo
izgubljena četiri života. Do nesreće je došlo prilikom slijetanja „cessne 172“ kojoj je u trenutku prizemljenja otpala nosna
noga. To je izazvalo iskrenje pa se avion, pun goriva, zapalio. U
posljednji trenutak pilot „cessne“ uspio je iz aviona izvući putnike, dvojicu muškaraca i devetogodišnju djevojčicu. Nekoliko
trenutaka kasnije „cessna“ se pretvorila u plamenu buktinju i
gotovo u potpunosti izgorjela, iako su vatrogasci DVD-a Jelenje za svega nekoliko minuta stigli na intervenciju. Naime,
u neposrednoj se blizini nalazi motodrom na kojemu su se
održavale utrke pa su u pripravnosti bili i vatrogasci i Hitna
medicinska pomoć koja je također pojurila na mjesto nesreće.
Ozlijeđenim putnicima i šokiranome pilotu pružena je prva
pomoć nakon čega su prebačeni u riječki KBC. U pomoć jelenskim vatrogascima ubrzo su stigli i pripadnici JVP-a Rijeke te
DVD-a Čavle, ali je avion ipak potpuno uništen.
Nasreću, putnici „cessne“ nisu u životnoj opasnosti, u bolnici je
na liječenju zadržan samo jedan muškarac, dok je drugi, kao i
djevojčica, isti dan pušten kući.
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Trojica motorista poginula u teškoj
prometnoj nesreći nedaleko od Lovrana

D

ana 21. travnja, tijekom primopredaje smjene, JVP
Opatija u 18.59 h zaprima dojavu Centra 112 o prometnoj nesreći na državnoj cesti D66 u mjestu Kraj,
između Lovrana i Mošćeničke Drage. Na intervenciju u 19.00
h izlazi 1. smjena – pet vatrogasaca s OP-9 (tehničko vozilo)
i OP-2 (navalno vozilo). Od svih interventnih službi, opatijski
vatrogasci prvi dolaze na mjesto događaja i utvrđuju da je došlo
do sudara više motornih vozila (motocikala) s većim brojem
povrijeđenih.Voditelj smjene u 19.13 h putem radio stanice o
tome obavještava dispečera u postrojbi od kojega traži da obavijesti Hitnu medicinsku pomoć da pošalje nekoliko svojih vozila.
Prilikom sudara motociklista došlo je i do požara uslijed eksplozije i zapaljenja para goriva pri čemu je požar zahvatio pet
motora i stradale motoriste. Do dolaska vatrogasaca, aparatom
za početno gašenje i vodom požar su ugasili neozlijeđeni motoristi, vozači osobnih vozila koja su naišla na sudar te mještani
iz obližnjih kuća. Vatrogasci su jednu povrijeđenu osobu stavili
u bočni položaj, a trojicu kod kojih provjerom nisu osjetili puls,
ostavili su u prvobitnom položaju. Nakon toga provjerili su stanje ostalih povrijeđenih osoba koje su bile pri svijesti. Kako se
radilo o sudaru sedam motora, vatrogasci su istodobno pokušali
doznati što se dogodilo te ima li još povrijeđenih. Najprisebnija osoba koja se zatekla na mjestu događaja odmah nakon
prometne nesreće i koja nije sudjelovala u prometnoj nesreći
bio je kolega nastradalih. On je pojasnio kako je došlo do sudara dviju grupa motorista od kojih se jedna kretala iz smjera
Rijeke, a druga iz smjera Pule. Predvodnici grupa su se frontalno sudarili, a ostali motociklisti su naletjeli na njih. Zbog
sumnje da bi moglo biti još nastradalih, vatrogasci su pretražili
i okolno šumsko područje ispod prometnice. U međuvremenu
su stigle ekipe Hitne pomoći kojima su vatrogasci pomogli pri
prijenosu i smještanju povrijeđenih osoba u vozila. U dogovoru
s policijom, tehničko vatrogasno vozilo vratilo se u postrojbu
(20.15 h), dok je na mjestu događaja ostalo navalno vozilo s dva
vatrogasca. Tim je vozilom osvijetljeno područje na kojem je

policija radila uviđaj. Vatrogasci su također pomogli policiji pri
traženju brojeva šasije na motorima, a na zahtjev inspektora,
jedan je vatrogasac svjedočio pri pretrazi i provjeri dokumenata
radi identifikacije poginulih osoba. Nakon što su mrtvozornici
preuzeli poginule, djelatnicima HAK-a vatrogasci su pomogli
pri ukrcaju motocikala na šlep-vozila, a djelatnici Rijeka cesta
očistili su prometnicu od razbijenih dijelova motocikala koju su
potom vatrogasci isprali vodom. Prometnica je tada posipana
apsorbentom. Vatrogasci su se vratili u postrojbu u 23.47 h.
Igor Ravnić

Drenova: gašenje požara na otvorenom

Rutinska intervencija umalo završila tragično
Ne zna se je li uzrok nesreće bila tehnička ili ljudska pogreška,
ali će to pokazati istraga koju provodi Agencija za istraživanje
nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova. Inače, izgorjela „cessna“ u vlasništvu je kluba Krila Kvarnera čiji su čelnici potpuno
potreseni nemilim događajem. A da je 16. lipnja uistinu bio
crni dan za Krila Kvarnera potvrđuje još jedna tragedija. Tog
je dana, naime, poginuo i tajnik Kluba, zmajareći na brdu Tić
iznad Triblja.

Nakon što je spaljivanje korova neopreznih
građana izmaklo kontroli, prilikom uobičajene
vatrogasne intervencije došlo je do eksplozije
odbačene eksplozivne naprave. Riječki
vatrogasac Aleksandar Nemec (34) teško je
ozlijeđen mnogobrojnim gelerima.

U

trenutku eksplozije Aleksandar Nemec, pripadnik
JVP-a Rijeka, bio je svega nekoliko metara udaljen
pa su mu geleri nanijeli brojne ozlijede, najviše u predjelu prsnoga koša i glave, a nešto manje po rukama i nogama.
Unatoč teškim ozljedama, Nemec nije izgubio svijest, uspio je
sam napraviti nekoliko koraka, a tada su mu u pomoć priskočile
kolege i odnijele ga do vatrogasnoga vozila. Prilikom njegova
izvlačenja, jedan je vatrogasac također lakše ozlijeđen (uganuće
noge). Ubrzo je stigla Hitna pomoć te ga prebacila u riječki KBC
u kojem je zadržan na liječenju 15 dana. Danas, gotovo četiri
nazovi 193 | Lipanj 2012.
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mjeseca nakon
nesreće, još je na
bolovanju, iako,
kako kaže, ne
osjeća nikakve
posljedice. No, i
dalje ide na fizikalnu terapiju, a
liječnicu mu još
nisu dali „zeleno
svjetlo“ za povratak na posao.
Tragičan se događaj dogodio
8. ožujka oko
Aleksandar Nemec
14.00 sati kada
je ekipa JVP-a Rijeka krenula na gašenje požara na Drenovi. Požar izazvan spaljivanjem korova brzo se oteo
kontroli i proširio, a vjetar ga je usmjerio prema obližnjim kućama i barakama. S obzirom da se na požarom
zahvaćenom području nalazilo dosta smeća što je izazvalo gust dim, vatrogasci su gašenju pristupili pod punom
opremom. Upravo je to nesretnome Nemecu ublažilo
posljedice ozljeđivanja prilikom eksplozije. Prisjećajući
se tih trenutaka, Nemec navodi kako je osjetio silovit
udar te da mu je odmah bilo jasno što se dogodilo. – Uspio sam se pridići na noge i napraviti nekoliko koraka.
Zbog jakih bolova, imao sam osjećaj da su mi polomljena
sva rebra, iako se kasnije, nasreću, pokazalo da ništa nije
bilo slomljeno. Kolege su me odnijele do vatrogasnoga
vozila i pružile mi prvu pomoć (imobilizacija i zaustavljanje krvarenja) do dolaska Hitne medicinske pomoći,
navodi Nemec.
Prilikom analize intervencije, koja je naknadno obavljena u JVP-u Rijeka, utvrđeno je da nikakvih propusta nije
bilo. Zapovjednik JVP-a Rijeka Hinko Mance navodi
da su vatrogasci taktički dobro postupili, prioritet su dali
gašenju požara koji je ugrožavao kuće i barake te da nisu
mogli predvidjeti da će doći do eksplozije. Na pitanje
kako je moguće da se u jednom urbanom području nađe
opasna eksplozivna naprava, odgovor će potražiti policija
koja još istražuje cijeli slučaj.
Inače, Aleksandar Nemec već je 10 godina član profesionalne riječke vatrogasne postrojbe, a ovo mu je prvo
stradavanje u službi. Kako ističe, to neće utjecati na njegov daljnji rad, niti je pokolebalo njegovu predanost vatrogasnom pozivu. – Iako je ovaj događaj bio veliki šok
za mene i moju obitelj, sve smo to uspješno prebrodili.
Moja obitelj zna da sam ja oduvijek vatrogasac, a ovakvi
su događaji dio našega posla. To su izazovi s kojima se
povremeno moramo suočiti, kaže Nemec. Istodobno se
zahvalio svim kolegama koji su ga redovito posjećivali
tijekom oporavka u bolnici, a čak su, kako kaže, i zbijali
šale s njim donoseći mu čokoladna kinder jaja. – U svakom slučaju, čim liječnici dopuste, ja se vraćam na posao,
zaključio je Nemec.
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Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka

Krčko je vatrogastvo učinkovito i pouzdano
rad pet DVD-ova, od kojih će dva na krajnjim točkama otoka
biti pojačana u opremi i broju ljudi. Istodobno je zaključeno
da nije potrebno ustrojiti DVD-e u Malinskoj i Puntu (zbog
blizine JVP-a) čime su se uspjela uštedjeti određena financijska
sredstva. Taj je model i danas na snazi.

Je li taj model učinkovit?
- Itekako. Iz godine u godinu broj intervencija se povećava, ali
su štete i nadalje minimalne. Umreženost profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih snaga daje izvrsne rezultate tako da se
svaka intervencija odrađuje brzo i kvalitetno. Centraliziranjem
sredstava putem PVZ-a i planskim trošenjem uspjeli smo u
ovih 12 godina obnoviti cjelokupni vozni park u svim našim
postrojbama, urediti vatrogasne domove i spremišta, nabaviti svu potrebnu opremu za učinkovito djelovanje vatrogasnih
snaga, prvenstveno JVP-a Grada Krka kao udarne vatrogasne
snage. Posebna pažnja pridaje se usavršavanju vatrogasnih kadrova i njihovoj zaštiti.

Je li gospodarska kriza utjecala na funkcioniranje krčke vatrogasne službe?

Darijo Vasilić

O

tok Krk poznat je po tome što se svi razvojni projekti,
strateški važni za otok, osmišljavaju i donose zajednički na Koordinaciji krčkih (grado)načelnika. Najpoznatiji je takav projekt ekološki zasnovan sustav gospodarenja
otpadom, najbolji u Hrvatskoj. Tu je i projekt vodoopskrbe, sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a posljednji izazov
je projekt energetske učinkovitosti s krajnjim ciljem – nultom
stopom emisije CO2 na Krku. U zajedničke projekte spada i
krčko vatrogastvo o kojemu smo razgovarali s Darijom Vasilićem, gradonačelnikom Grada Krka.

Otok Krk ima jedinstven model financiranja vatrogastva u Hrvatskoj. O kakvom je modelu točno riječ?
- Izlaskom iz MUP-a 2000. godine, a na temelju Zakona o
vatrogastvu, naslijedili smo vatrogastvo u lošem stanju, naročito
profesionalnu vatrogasnu postrojbu u kojoj je u kadrovskom
i tehničkom smislu stanje bilo neodrživo. Slično stanje bilo
je i u malobrojnim DVD-ovima. Čelnici otočnih samouprava tada su zaključili da se nešto hitno mora učiniti kako bi se
što prije stvorili temelji za učinkovitu zaštitu od požara koja
je otoku Krku bila prijeko potrebna. U tom je smislu najprije
s doajenom krčkoga vatrogastva, Romeom Jurinom, kojega je
naslijedio današnji zapovjednik JVP-a Dinko Petrov, stvoren
novi ustroj vatrogastva (utemeljena je Područna vatrogasna zajednica otoka Krka, organizacijski i financijski mjerodavna za
cijeli otok, neovisno o političkim granicama lokalnih samouprava). Novim ustrojem definirano je da će JVP Grada Krka
biti glavna otočna operativna snaga te da će se stvoriti uvjeti za

- Smatramo da smo pravovremeno u ovih proteklih 12 godina
izvršili sve potrebne preduvjete (investiranje u kapitalne projekte - nabava vozila i opreme) tako da sada u danima krize s
manjim ulaganjima možemo biti jednako učinkoviti.

Otok Krk ima gotovo 20 tisuća stanovnika, no, u špici turističke
sezone na najturističkijem hrvatskom otoku boravi i do 100 tisuća
ljudi. Sa sigurnosnoga aspekta to je dodatan izazov. Je li tijekom
ljeta pokrivenost otoka vatrogasnim snagama dobra?
- Operativni plan za ljetnu požarnu sezonu donesen je na Zapovjedništvu PVZ-a otoka Krka još u travnju. Sa svim lokalnim samoupravama potpisan je ugovor o zapošljavanju 6 sezonskih vatrogasaca koji će tijekom ljeta provoditi preventivne
ophodnje, a u slučaju potrebe i operativno djelovati. Kada tome
pribrojimo i dvije preventivne ophodnje te motritelje na dvije
motrilice (Treskavac i Kras) Šumarije Krk, kao i 80%-tnu pokrivenost otoka Krka video-nadzorom iz VOC-a JVP-a Grada Krka, možemo slobodno reći da smo spremni.

Pola vatrogasnih intervencija odnosi se na gašenje požara na
otvorenom, izazvanih uglavnom ljudskom nepažnjom. Koliko se
pozornosti posvećuje prevenciji i edukaciji?
- Prošle godine sezonski vatrogasci izrekli su ukupno 139 opomena nesavjesnim građanima. Ulaganje u video-sustav otoka
Krka, koji smo među prvima u Hrvatskoj počeli izgrađivati,
također je dalo rezultate. Tu je i stalna edukacija stanovništva
(1152 polaznika prošla su tečaj osposobljavanja u posljednjih
šest godina), dobra suradnja s Radiom OK te hotelskim kućama i drugim institucijama, a boljoj preventivi posebno je pridonijela i suradnja svih žurnih službi otoka Krka.

Proslava 30. obljetnice PVZ-a otoka Krka 2009.

Krčka specifičnost je i opasnost koja prijeti od industrijskih postrojenja na sjevernome dijelu otoka, u općini Omišalj (DINA-Petrokemija, JANAF, Zračna luka Rijeka, Avio-servis...) Veliku opasnost
do krize u DINA-i predstavljao je i cestovni prijevoz opasnih tvari
(klor, etilen, dizelsko gorivo, propan-butan, loživo ulje, kisik i sl.).
Jesu li takve situacije „pokrivene“ u dokumentima poput Procjene
ugroženosti i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija?
- Ne samo da su pokrivene u tim dokumentima, nego je činjenica i da su vatrogasne postrojbe u gospodarstvu (Zračna luka i
DINA) ujedno i članice PVZ-a pa je suradnja dobra, a produbljuje se stalnim koordinacijama i vježbama, a u posljednje vrijeme, posebno u DINA-i, i razmjenom potrebnih informacijama o trenutačnoj situaciji u pogonu i mogućim opasnostima.

Načelno ste zadovoljni krčkim vatrogastvom. Ipak, što još planirate popraviti, razviti?
- Uvijek se može i više i bolje i na tome se radi. Ako i nadalje
vatrogastvo otoka Krka ostane jedinstveno, financirano iz svih
JLS-a, ne treba se bojati. Isto tako mogu slobodno reći da je
vatrogastvo spremno i ovu požarnu sezonu odraditi jednako
kvalitetno i sigurno kao i prijašnje. Čim nam to financije dopuste, nabavit ćemo i vatrogasno plovilo što će zasigurno poboljšati tu sigurnost.
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DVD Brod na Kupi:
130 godina vatrogasne tradicije
S

večano i veselo bilo je sredinom
svibnja u Brodu na Kupi gdje je
slavljeničkom sjednicom i pokaznom vježbom obilježena 130. obljetnica
istoimenoga DVD-a, jednoga od triju
najstarijih društava u Gorskome kotaru,
osnovanoga 1882. godine. Za zasluge
koje je to Društvo imalo za razvoj vatrogastva, HVZ mu je dodijelio Povelju
s likom Đure Deželića koju je predsjedniku Društva Miroslavu Ožaniću predao
zamjenik načelnika HVZ-a i županijski
vatrogasni zapovjednik Slavko Gauš.
Prigodna je svečanost iskorištena i za
primopredaju nove vatrogasne zastave
čiji je kum bio Zlatko Mihelec, stručni
suradnik za civilno društvo i poslove zaštite PGŽ-a.

30. obljetnica DVD-a Lopar

Nova zastava DVD-a Lopar

Mnogobrojni uzvanici uveličali proslavu

Potpisivanje Povelje o prijateljstvu

M. Muhvić

Zapovjednik Mladen Muhvić podsjetio
je na osnivače Društva - Đuru Janeša,
Hinka Riefsnera, Vinka Sokolića, Antuna Žagara, Fabijana Hiblera i Filipa Hibšera. Također je podsjetio na prvu veću
intervenciju Društva koja je bila 1928.
godine kada je u selu Kupa gorjela kuća
Valerije i Matije Jakovac. Vatra je zaprijetila cijelome selu, ali je brzom intervencijom vatrogasaca spriječena veća tragedija. Kako je istaknuo Muhvić, Društvo
danas ima 25 članova osposobljenih za
intervencije, ali je suočeno s problemom
pomlađivanja zbog iseljavanja mladih
obitelji. I tehnička je opremljenost skromna (prosječna starost opreme je 30-ak
godina), ali, zahvaljujući preventivnome
radu i edukaciji stanovništva te velikom
entuzijazmu članova Društva, na tom
području već dugo nije bilo većih požara,
zadovoljno je zaključio Muhvić.
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Detalj vježbe

Najsvečaniji trenutak:
Uručenje priznanja HVZ-a

Nagrade i priznanja najzaslužnijima
Spomenice za 60 godina rada u Društvu dobili su
Ernest Malnar i Vilim Briški, a za 50 godina Branko Kajfeš i Miroslav Ožanić. Za 30 godina vjernosti
Društvu nagrađeni su: Anton Furlan, Josip Gretić,
Goran Gretić, Jerko Glad i Božidar Beljan. Za 20 godina priznanja su dobili: Antun Kezele, Dean Štimac,
Marin Štimac i Zdravko Štimac. Vatrogasne medalje
sa srebrnim obilježjem za doprinos zaštiti od požara
dobili su Miroslav Ožanić, Anton Furlan i Mladen Muhvić, dok su medalje s brončanim obilježjem dobili Milan Šokčević i Darko Cindrić. Diplome za doprinos
Društvu dobili su pak Endi Štimac, Nikola Grgurić, Anton Piršić, Robert Golik, Stanislav Damić, Jerko Glad,
Milan Šokčević i Darko Cindrić.
Veliki jubilej DVD-a Brod na Kupi
uveličali su, među ostalima, i Boris Laginja, predsjednik Područne vatrogasne
zajednice Liburnije, Zvonimir Lipovac,
predsjednik Vatrogasne zajednice Grada

Čabra te Hinko Mance, predsjednik Vatrogasne zajednice PGŽ-a, koji je slavljenicima uputio čestitke i odao priznanje na dosadašnjem radu i postignućima.

P

očetkom lipnja svečano je obilježena i 30. obljetnica rada DVD-a
Lopar. Tom je prigodom izvršena i
primopredaja nove zastave koju je predsjedniku Društva Stanku Jakucu predao
kum zastave Damir Paparić, predsjednik
loparskoga Općinskoga vijeća, a blagoslovio vlč. Frane Brozić. Također, dodijeljena su mnoga vatrogasna priznanja i
zahvale. Tako su zlatne vatrogasne medalje dobili Mirko Paparić i Josip Pirić,
odlikovanje za posebne zasluge uručeno
je Mirku Škariću, dok su spomenice Vatrogasni veteran dobili: Ivan Matahlija,
Ivan Stančić, Lino Perić, Antun Škarić
i Mirko Škarić. Povelju počasnoga predsjednika dobio je Slavko Ivanić, prvi
predsjednik Društva. Vrijedna je obljetnica iskorištena i za potpisivanje Povelje
o prijateljstvu i suradnji DVD-a Lopar
i San Marino-Novi Vinodolski čime je
i formalno potvrđena suradnja tih prijateljskih društava.
Na najzanimljivije detalje iz povijesti
Društva podsjetio je tajnik Mirko Škarić. Tako je naglasio da se pri osnivanju
Društva, 1982. godine, u njega upisalo

Nagrade najzaslužnijima
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mladih,
dok su čelništvo Društva,
uz već spomenutog S.
Ivanića, činili
i zapovjednik
Frane Perić
te tajnik Ugo
Belamarić.
M. Škarić
Prvu vatrogasnu opremu Društvu su darovali IDVD
Velebit – Goli otok i VSO Rab, a prva
zajednička prostorija osigurana je u loparskoj školi i korištena do 1989. godine. Godine 1985. počela je etapna
izgradnja vatrogasnoga doma u koji je
Društvo uselilo četiri godine kasnije. Tijekom Domovinskoga rata, kada je 85%
članova DVD-a Lopar bilo na ratištu,
daljnja izgradnja vatrogasnoga doma je
zaustavljena, kao i ulaganja u opremu.
Godine 2001. nastavlja se s uređenjem
doma, 2005. godine dom se dograđuje,
a 2008. završen je i proces legalizacije
objekta. Društvo danas ima zadovoljavajuću opremu i tehniku, a još treba riješiti
birokratske prepreke kako bi se darovana

Povelja počasnoga predsjednika

vatrogasna brodica Jura mogla staviti u
funkciju. Loparski vatrogasci važan su
čimbenik društvenoga života zajednice, a
mnogi od njih za svoj su predan i human
rad nagrađivani brojnim vatrogasnim
priznanjima, istaknuo je među ostalim
Mirko Škarić.
Čestitke slavljenicima uputili su Alen
Andreškić, načelnik Općine Lopar i
Slavko Gauš, županijski vatrogasni zapovjednik koji je napomenuo da je otok
Rab, u smislu vatrozaštite, najveći izazov
u Primorsko-goranskoj županiji te da je
iznimno važno to što je model rapskoga
vatrogastva vrlo dobro razrađen i organiziran.
nazovi 193 | Lipanj 2012.
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PRIVLAčI IZGLEDOM,
OSVAJA cIJENOM.
NISSAN QASHQAI VEć OD 135.000 KN.
Nakon što vas oduševi izgledom, Qashqai će vas definitivno ‘kupiti’ akcijskom
cijenom već od 135.000 kn*. Opremljen je s klima uređajem, radiom s CD–om,
Bluetoothom, 6 zračnih jastuka, tempomatom, a uz sve to nudi i odlične financijske
uvjete. U akcijsku cijenu uključen je i trošak prve registracije te obveznog osiguranja,
a ponudu zaokružuje kamatna stopa od 3,99%** za kredite u kunama.

Županijsko vatrogasno natjecanje odraslih:
DVD-i Sušak i San Marino najuspješniji,
slavili i DVD-i Delnice i Bribir te JVP Rijeka

Nissan. Innovation That Excites.

DVD Sušak

DVD Delnice

S

redinom
lipnja
Novi Vinodolski
bio je domaćin
županijskoga
vatrogasnoga natjecanja za
odrasle. Unatoč iznimno vrućem i sparnom
vremenu, u Novom su
se okupile 52 ekipe iz
cijele Primorsko-goranske županije koje su se,
već uobičajeno, natjecale u vježbi s opremom
i štafetnoj utrci. NaDVD San Marino-Novi Vinodolski
tjecanje je organizirala
Vatrogasna zajednica
PGŽ-a, voditelj natjecanja bio je Nenad Pleše (vatrogasni sudac VZPGŽ-a), a kontrolor Zlatko Orsag (Vatrogasna zajednica Međimurske županije).

KAMATA

3,99%

ZA KREDITE
U KUNAMA

I S T R A CI J O M
S PRVOM REG
SIGURANJEM!
I OB V E Z N I M O
www.nissan.hr

Ovlašteni trgovac – RIJEKA: AK Lenac d.o.o., Brnčići 1, 051/25 70 14.
Prosječna potrošnja goriva u kombiniranoj vožnji: 4,5 – 8,2 l/100km; prosječna emisija CO2: 119 – 194 g/km. Slika automobila je simbolična.
*Cijena se odnosi na Qashqai 1.6 Basic i uključuje troškove prve registracije te obveznog osiguranja za prvu godinu. Plaćeni troškovi police osiguranja od automobilske
odgovornosti pokrivaju 50% vrijednosti pune premije za određeno registracijsko područje i vrijede samo za vozila sa zalihe. Ukoliko stranka ne posjeduje ranije stečeni
osiguravateljski bonus, ili je isti manji od 50%, snosi razliku do stvarne cijene police. Ponuda vrijedi od 8. 6. 2012. do isteka zaliha. **Efektivna kamatna stopa (EKS)
8,66% izračunata po nominalnoj kamatnoj stopi 3,99% na rok otplate od 36 mjeseci te troškove obrade 3,2%. Ugovor o kreditu sklapa se sa Splitskom Bankom d.d.
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Najuspješniji nastup imali su natjecatelji DVD-a Sušak i San
Marino s osvojenim jednim prvim i jednim drugim mjestom,
potom Škrljevo (jedno drugo i jedno treće mjesto) te Kraljevica (dva treća mjesta). Inače, natjecalo se u pet kategorija. U
najmasovnijoj kategoriji (muški A) sudjelovalo je 28 ekipa, a
pobijedila je ekipa Sušak II, drugo mjesto osvojio je San Marino-Novi Vinodolski, a treće Kraljevica. U kategoriji žene A
bilo je devet natjecateljskih ekipa, a najbolji su rezultat postigle
natjecateljice DVD-a San Marino, druga je bila ekipa DVD-a
Sušak, a treća ekipa DVD-a Kraljevica. U kategoriji muški B
bilo je 11 ekipa. Prvi je bio DVD Delnice, drugi DVD Skrad, a
treći DVD Škrljevo. U kategoriji žene B okupile su se tri ekipe,
a najbolji je bio Bribir, drugo mjesto osvojilo je Škrljevo, a treće Jablan. U posebnoj kategoriji (PVP – A) nastupila je ekipa
JVP-a Rijeka koja je osvojila 390,8 bodova.

JVP Rijeka

DVD Bribir

Natjecanje je bilo izlučno tako da tri prvoplasirane ekipe iz svih
kategorija idu na državno natjecanje koje će se u rujnu održati
u Zadru.
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Memorijalni kup u Novoj
Gradiški i Kup Grada Senja:

Županijsko natjecanje djece i mladeži:

DVD Lokve među tri najbolje
ekipe u svim kategorijama

Vatrogasno natjecanje – mamac za mnoge ekipe

uspješni predstavnici VZPGŽ-a
M

Za uspjeh natjecanja posebno zaslužni vatrogasni suci

uška ekipa vatrogasne mladeži DVD-a San Marino –
Novi Vinodolski osvojila je
drugo mjesto na 3. Memorijalnom kupu
Goran Trupina u Novoj Gradiški. Bolji
od njih bili su domaćini, ekipa DVD-a
Nova Gradiška, koja je ujedno osvojila i
prijelazni pehar koji je godinu dana bio
u vlasništvu DVD-a San Marino – Novi
Vinodolski, prošlogodišnjih pobjednika.
Treće mjesto osvojilo je DVD Rešetari.
Na memorijalu se okupilo 20 ekipa.

Na 1. kupu Grada Senja, vatrogasnom
natjecanje djece i mladeži na kojemu su
se okupile 22 ekipe iz pet županija, DVD
San Marino-Novi Vinodolski osvojio
je prvo mjesto u kategoriji „djeca M“,
ispred DVD-a Barilović i DVD-a Delnice. Novljani su pobijedili i u kategoriji
„mladež M“, drugi je bio DVD Josipdol, a treći DVD Halubjan. U kategoriji
„mladež Ž“ prvo je mjesto osvojila ekipa
DVD-a Krapinske Toplice, a druge su
bile natjecateljice DVD-a Delnice.
Velibor Topolovec

San Marino – Novi Vinodolski

Održan 3. Susret Alenovih prijatelja
Najsvečaniji trenutak – proglašenje pobjednika

DVD Lokve – odličja u svim kategorijama

G

otovo 500 natjecatelja okupilo se na županijskome vatrogasnom
natjecanju djece i mladeži koje je početkom lipnja održano na
stadionu NK Pomorca u Kostreni. Već tradicionalno, organizator natjecanja bila je Vatrogasna zajednica PGŽ-a uz logističku potporu
DVD-a Kostrena i Vatrogasne zajednice Bakar-Kostrena. Voditelj natjecanja bio je međunarodni vatrogasni sudac Nenad Pleše (VZPGŽ), a
kontrolor Zlatko Orsag, predsjednik Vatrogasne zajednice Međimurske
županije. Kao kuriozitet ovogodišnjega natjecanja, spomenimo da su u
Kostreni gostovali i natjecatelji iz Senja.
S jednim prvim, jednim drugim i dva treća mjesta, DVD Lokve postigao
je najbolji rezultat jer su njegove ekipe bile među prve tri u svim kategorijama. Podjednako uspješni bili su i Novljani s dva prva mjesta, a treba
spomenuti i DVD Delnice čiji su natjecatelji također dva puta bili među
tri najbolje plasirane ekipe po skupinama.
U kategoriji djeca Ž slavila ekipa Lokve IV, drugo mjesto osvojili su natjecatelji ekipe Kras II, dok je treća bila ekipa Kastva. U kategoriji djeca
M prvo je mjesto osvojio DVD Halubjan, drugo ekipa Lokve III, a treće
Delnice I. Ekipa San Marina iz Novog Vinodolskog slavila je u kategoriji mladež Ž, drugi je bio Prezid, a treća ekipa Lokve II. I u kategoriji
mladež M San Marino je bio najbolji, druge su bile Delnice, a treća ekipa
Lokve I.
Nakon natjecanja, čestitke svim sudionicima uputio je županijski vatrogasni zapovjednik Slavko Gauš, posebno istaknuvši kako su takva natjecanja izvrsna prilika za popularizaciju vatrogastva i regrutiranje budućih
profesionalnih vatrogasnih kadrova.
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Novljani – dvostruki pobjednici

Mali Halubajci najbolji u kategoriji djeca M

U

Otočcu je održan 3. Susret Alenovih prijatelja na kojemu se
okupilo osamdesetak članova
DVD-ova Jasenak, Brinje, Otočac, Hrašće, Lopar i San Marino - Novi Vinodolski. Susretu su se odazvali i članovi
obitelji pokojnoga Alena: supruga Sonja
te sinovi Sandro i Danko.
U sklopu Susreta održan je i malonogometni turnir na kojemu je prvo mjesto
drugu godinu zaredom osvojila ekipa
DVD-a Otočac koja je u finalu pobijedila ekipu DVD-a Hrašće. U susretu za
3. mjesto DVD Brinje pobijedio je DVD

Lopar. Po završetku sportskih nadmetanja, domaćini, DVD Otočac, svim su
ekipama i članovima obitelji Blažević
uručili prigodne darove, dok su pehare
najboljima uručili članovi Alenove obitelji.
Podsjetimo, susreti su pokrenuti kao
sjećanje na preminuloga Alena Blaževića, člana DVD-a San Marino. Alenovi
prijatelji okupljaju se jednom na godinu,
a dosad su to učinili u Novom Vinodolskom, Loparu i Otočcu. Četvrti Susret
održat će se dogodine u Hrašću.
Velibor Topolovec
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Riječki MG proizveo vozilo
za kutinsku Petrokemiju
S

redinom travnja u prostorima MG Rijeka upriličena je
svečana primopredaja posebnoga vatrogasnog vozila (kemijsko malo) Iveco Daily 50C15 za tehničke intervencije koje je ta tvrtka proizvela za kutinsku Petrokemiju. Riječ
je o vozilu na kojemu je vatrogasna nadogradnja i oprema u
cijelosti, od idejnoga projekta do najsitnijeg detalja izrađena u
toj riječkoj tvrtki, i inače jedinstvenoj u Hrvatskoj po tome što
sama proizvodi vatrogasnu opremu. Na vozilo su ugrađena dva
neovisna sustava za gašenje prahom, a svaki sadrži spremnik s
250 kg ABC vatrogasnoga praha.
Prilikom svečane primopredaje vozila, direktor MG-a Ante
Milković osvrnuo se na poslovanje tvrtke te napomenuo kako
je MG, potaknut globalnom ekonomskom krizom, prošle godine proširio svoju djelatnost i na proizvodnju sistema za naftne bušotine te opreme za stabilne konstrukcije te da je dio
te opreme ugrađen i u najveći kontejnerski terminal na svijetu
koji se prošle godine gradio u Australiji. Iako se kriza još osjeća,
Milković je napomenuo da se stvari polako kreću nabolje pa
tvrtka ima narudžbe za vatrogasna vozila iz BiH, Crne Gore,
Srbije, Nizozemske, Rumunjske, Pakistana.

Demonstracija tehničkih mogućnosti vozila

Uz predstavnike Vatrogasne zajednice PGŽ-a, lokalne i regionalne samouprave te goste iz Kutine, primopredaji su prisustvovali i predstavnici Ministarstva gospodarstva, točnije načelnik Odjela robnih zaliha Stjepan Raič koji je rekao da je
posljednji poslovni uspjeh MG-a dobar primjer, konkretan doprinos stabilizaciji gospodarstva te da su takve tvrtke potrebne
Republici Hrvatskoj.

Zanimljivosti

Kraljevički vatrogasci darovali štićenike Doma Oštro

U

povodu mjeseca zaštite od požara, članovi operative
i vatrogasne mladeži DVD-a Kraljevica posjetili su
Dom za djecu Oštro. Tom je prilikom zapovjednik
Društva Aleksandar Kružić štićenicima Doma predao ljuljačku kupljenu novcem prikupljenim na prošlogodišnjem humanitarnom nogometnom turniru Heroji Kornata. Na vrijednom
daru zahvalila se ravnateljica Doma Branka Pajazetović. Zapovjednik Kružić obećao je da će se suradnja kraljevičkih vatrogasaca i Doma za djecu Oštro nastaviti i ove godine kada
će se održati 5. malonogometni turnir Heroji Kornata, a novac
prikupljen na turniru ponovno će biti utrošen za nabavu opreme za potrebe štićenika Doma.

Nenad Brusić – nagrađeni vinar

				

I
N. Brusiću priznanje uručio krčki
gradonačelnik D. Vasilić
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staknuti krčki vatrogasac, pripadnik JVP-a Krk i tajnik Područne
vatrogasne zajednice otoka Krka Nenad Brusić potkraj travnja dobio je
vrijedno priznanje – zlatnu medalju za
crno vino na Smotri vina otoka Krka.
Smotra je održana u sklopu manifestacija Putevima zlatnih kapi krčkoga blaga
i Drobnica festa, događanja posvećenih krčkim vinarima i maslinarima

koje tradicionalno organizira Turistička zajednica Grada Krka. Na Smotri
vina svake se godine okupi velik broj
krčkih vinara hobista pa osvajanje prve
nagrade nije nimalo lak zadatak. Proizvodnja vina hobi je kojim se Nenad
Brusić bavi nekoliko godina, a ovo mu
je prvo priznanje za kvalitetu njegovog
vina.

