
Poštovani, 
želja nam je i obaveza zahvaliti Vam 
za podršku i pripomoć našoj 
humanoj dobrovoljnoj organizaciji, 
odnosno skrenuti Vam pozornost na 
naše rezultate u protekloj te planove 
za nadolazeću 2015. godinu.  
 
Ove smo godine naš 12. po redu 
informativni listić povećali po 
obimu sadržaja i različitosti 
informacija, s obzirom da je svake 
godine spektar aktivnosti Društva 
sve bogatiji. 
 
Gašenje požara, koje proizlazi iz 
našeg naziva „vatrogasno društvo“, 
već niz godine predstavlja samo 
djelić naših operativnih aktivnosti, 
dok se sve više moramo hvatati u 
koštac s različitim prirodnim 
nepogodama, tehničkim izazovima, 
ali i radom s našim najmlañima.  
 
Svjesni činjenice da je svaki oblik 
Vaše podrške važan dio mozaika 
sigurnosti ljudi i imovine u općini 
Sveti ðurñ, ali i potpora svim 
ostalim aktivnostima Društva, uoči 
božićno-novogodišnjih blagdana uz 
naš kalendar, izrañen po prvi puta s 
motivima isključivo s područja naše 
općine, darujemo Vam i ovaj bilten.  
 
Nadamo se da ćete ga pročitati u 
toplini svoga doma i zajedništvu 
obitelji te tako radosno dočekati 
Božić i novu 2015. godinu. 

Živjeli!  
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“VATROGASNI LISTEK” BESPLATNO JE GLASILO DVD-a SVETI ðURð (OD 2002. GODINE)      
ZA INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA DRUŠTVA 

IZDAVAČ: DVD SVETI ðURð  ⁄⁄  ZA IZDAVAČA: STJEPAN KOVAČEK, DIPL. ING.  ⁄  NAKLADA: 300 KOMADA 
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VATROGASNI DOM ZA NOVE GENERACIJE 
U posljednjih nekoliko godina daleko najvažnija investicija u vatrogasnu djelatnost svakako je 

izgradnja novog vatrogasnog doma DVD-a Sveti ðurñ, središnjeg Društva na području općine. 
Nakon dugotrajnog rješavanja grañevinske i druge dokumentacije, krajem 2011. godine započela 
je izgradnja objekta, a krov je postavljen sredinom 2012. godine. Potom su provedeni odreñeni 
sitniji radovi, a krajem 2012. godine postavljena su garažna vrata. Do početka 2013. godine u 
projekt je ukupno utrošeno oko 500 tisuća kuna, a tijekom iste godine postavljena je drvena 
stolarija, vodovodne i dio električnih instalacija. Time je objekat postao više-manje uporaban, a 
oprema Društva konačno se našla na jednom mjestu.  Krajem 2013. godine potpisan je ugovor s 
Ministarstvom gospodarstva za sufinanciranje izrade termo fasade, vrijednosti oko 78.300,00 kn. 

 
Do kraja 2014. godine u projekt je ukupno utrošeno oko 700 tisuća kuna, a tijekom ove godine 

nasipan je okolni teren, izvedeni priključci plina i telefona, betoniran dio okolnog terena, izrañena 
staza od tlakovaca sa sjeverozapadne strane objekta od strane općinskih djelatnika, provedeni 
grubi elektroinstalaterski radovi, izgrañen dodatni zid kod stubišta, strojno ožbukana cjelokupna 
unutrašnjost doma, postavljena termo podloga za izradu vanjske fasade (osim na tornju). 
Nastavak radova očekuje se na proljeće iduće godine, odnosno čim to dopuste vremenski uvjeti. 

 
Napomenimo i kako je Društvo, uz konstantnu potporu ovom projektu iz općinskog proračuna, 

već pripremilo dokumentaciju za kandidiranje projekta dovršetka Vatrogasnog doma u smislu 
financiranja svih preostalih radova od strane Fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj EU (mjera 
7.4).  

 

 
Vatrogasni dom nakon radova krajem 2014. godine 

 
SPREMNA DOSAD NAJVREDNIJA DONACIJA IZ VELIKE BRITANIJE 
U vjeri kako će se dugogodišnje želje svih generacija naših članova, kao i svih mještana glede 

što skorijeg završetka izgradnje našeg novog doma konačno ostvariti, dodatan razlog potrebe što 
skorijeg dovršetka izgradnje leži u činjenici kako je za 2015. godinu sprema iznimno vrijedna 
donacija DVD-u Sveti ðurñ. 

Naime, zajedničkim snagama s britanskom humanitarnom organizacijom “ITAP”, proisteklom 
iz udruge “Operation Florian”, Društvo je odradilo sve pripremne radnje za preuzimanje novijeg 
navalnog vozila, starog 10-tak godina (postojeće vozilo broji već 35 “proljeća”), sa svom 
intervencijskom opremom, uključujući i komplet hidrauličkog alata za spašavanje pri prometnim 
nesrećama i drugim tehničkim intervencijama, ukupne vrijednosti blizu milijun kuna. 

Tim su povodom zapovjednik Društva Stjepan Kovaček i predsjednik VZO Sveti ðurñ 
Krunoslav Turković ove godine boravili u Velikoj Britaniji, poučavajući  britanske vojnike 
nepalske nacionalnosti osnovama dobrovoljnog vatrogastva. Uz samu obuku razrañeni su svi 
detalji donacije čije bi se preuzimanje trebalo održati u sklopu obilježavanja ðurñeva, odnosno 
Dana Općine Sveti ðurñ. 
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REKORDAN BROJ INTERVENCIJA OBILJEŽEN POPLAVAMA 
U području operative Vatrogasna zajednica općine bilježi prosječno 15-tak intervencija na 

godinu, meñu kojima 7 požara. Znatniji požari na području općine ove godine nisu zabilježeni, no 
zbog sudjelovanja u obrani od poplave broj intervencija vatrogasne postrojbe DVD-a Sveti ðurñ 
ove će se godine približiti brojci od čak 30 izlazaka.    

 
Elementarna nepogoda koja je u razdoblju od 12. do 19. rujna uslijed ogromnih količina kiše 

pogodila općinu Sveti ðurñ, izazvala je veliku štetu u kućanstvima, javnim i poljoprivrednim 
površinama. Tijekom provedbe vatrogasnih intervencija vezanih uz obranu od poplava, postalo je 
razvidno kako dobrovoljna vatrogasna društva predstavljaju osnovnu operativnu snagu 
cjelokupnog sustava zaštite i spašavanja. Aktivacija drugih čimbenika sustava odnosno subjekata 
spomenutih u planskim dokumentima iz područja zaštite i spašavanja, ukazala je na objektivnu 
nemogućnost aktiviranja istih u dogañajima poput predmetne poplave. 

Koordinaciju rada svih vatrogasnih snaga, uz iznimnu požrtvovnost i želju za što uspješnijim 
rezultatima napornog rada svih vatrogasaca i mještana, vodili su zamjenik zapovjednika VZO 
Sveti ðurñ Ivan Debelec i zamjenik zapovjednika DVD-a Sveti ðurñ Miroslav Bahat. 

 

    
 

Meñu 155 članova svih 6 DVD-ova na području općine, daleko najviše intervencija (14) 
odradila su 34 člana DVD-a Sveti ðurñ, uz odrañenih 705 dobrovoljnih radnih sati. Nekolicina 
članova operativne postrojbe Društva odradila je i po 60-70 sati, izostavši sa svojih radnih mjesta 
ili školskih klupa, dok su u pojedinim segmentima (punjenje vreća pijeskom) pomagale i ostale 
kategorije članova, od najmlañih do najstarijih. 

 

   
 

Meñu ostalim intervencijama tijekom 2014. godine valja izdvojiti gašenje požara kuće u 
Hrženici i gašenje požara štaglja u Komarnici Ludbreškoj. 

Recimo i kako je zamjenik predsjednika Društva Ervin Radiković i ove godine kroz ljetno 
razdoblje bio spreman za žurnu dislokaciju na priobalje (prethodnih godina bio dislociran na 
Prevlaku i Brač). 

Zapovjednik Društva Stjepan Kovaček boravio je tjedan dana u Slavoniji kao koordinator 
rada vatrogasnih postrojbi iz cijele zemlje tijekom poplava u Vukovarsko-srijemskoj županiji. 

   
OSPOSOBLJENI NOVI VATROGASCI 
Program osposobljavanja za temeljno zvanje „vatrogasac“ početkom 2014. godine završen je 

u Svetom ðurñu za 21 kandidata s područja općina Sveti ðurñ i Martijanec. Program u trajanju od 
80-tak sati sadržavao je teorijska i praktična predavanja iz 7 predmeta. Nakon završnog ispita 
održanog u Društvenom domu u Svetom ðurñu, najboljom polaznicom proglašena je Petra 
Hehet iz DVD-a Sveti ðurñ, studentica kemije i biokemije u Njemačkoj. Uz nju su novim 
"vatrogascima" iz DVD-a Sveti ðurñ postali Antonio Kovaček, Igor Kovačić, Mario Hehet i 
Nikola Vručina. 

Tijekom godine program usavršavanja za specijalnost „strojar“ završio je Miroslav Bahat, 
zamjenik zapovjednika Društva, no još je vrednije njegovo uvjerenje MUP-a o položenom 
državnom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima. 
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GLAVNI ZAPOVJEDNIK RH DONIRAO OPREMU 
DVD Sveti ðurñ primilo je vrijednu donaciju od strane Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje. Naime, Društvo čiji su operativci redoviti sudionici dislokacije vatrogasnih snaga na 
priobalje, ali i na druga područja poput ove godine poplavljene Slavonije, posjetio je 30. rujna 
2014. godine Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković, predavši 
čelnicima DVD-a Sveti ðurñ novu vatrogasnu pumpu i drugu prateću opremu u ukupnoj 
vrijednosti od oko 30 000 kuna. Upravo je to oprema koja je dosad najviše nedostajala, s obzirom 
na poplave koje su u posljednje dvije godine više puta pogañale ovu općinu. 

Sa stanjem vatrogastva na području općine glavnog vatrogasnog zapovjednika upoznali su 
zapovjednik Društva Stjepan Kovaček, zamjenik zapovjednika Miroslav Bahat, zamjenik 
predsjednika Ervin Radiković, tajnica Suzana Milak te članovi postrojbe Antonio Kovaček i Mario 
Hehet. 

Rad općine uz pohvale vatrogastvu kao prvom stupu obrane u svim nepogodama pojasnio je 
načelnik Općine Sveti ðurñ Josip Jany, izrazivši zahvalnost na novoj opremi koja će značajno 
pomoći u pripravnosti vatrogastva na moguće nove poplave i druge nedaće. U tom je smislu 
istaknut i projekt izgradnje novog vatrogasnog doma DVD-a Sveti ðurñ, kojeg je ovom prigodom 
razgledao gospodin Tucaković. 

 

 Posjet Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH 
 

 

USPJESI NA REGIONALNOM NATJECANJU 
Vatrogasne zajednice svih 5 jedinica lokalne samouprave na području ludbreške regije 

zajednički su organizirale 7. Regionalno natjecanje vatrogasaca ludbreške regije, a koje je održano 
u Hrženici u nedjelju, 24. kolovoza 2014. godine. Domaćin regionalnog natjecanja ove je godine 
bila Vatrogasna zajednica općine Sveti ðurñ, odnosno DVD Hrženica. 

DVD Sveti ðurñ na natjecanju je nastupilo s dva odjeljenja. Muško seniorsko odjeljenje 
obranilo je naslov općinskih prvaka (viceprvaci regije) u „B“ kategoriji, dok su naši najmlañi 
članovi, predvoñeni voditeljem Antoniom Kovačekom, nakon nekoliko godina ponovno 
osvojili naslov općinskih prvaka, dok im se manja pogreška u vježbi uzela naslov regionalnih 
prvaka. 

Općinski prvaci – mališani DVD-a Sveti ðurñ   
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ODRŽAN “DRAVSKI KUP 2014” 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti ðurñ i ove je godine, 17. kolovoza, organiziralo 

pozivno vatrogasno natjecanje pod nazivom “Dravski kup 2014”. Ugodne vremenske prilike 
pogodovale su odazivu 20 desetina. 

Natjecanje je provedeno u dva dijela: izvoñenju vježbi vatrogasnog podmlatka u vježbi s 
brentačama i izvoñenju igara vatrogasne mladeži. 

 
Meñu više od 200-njak natjecatelja koji su se natjecali na tromeñi Podravine, Meñimurja i 

Zagorja bilo je najviše najmlañih članova vatrogasnih organizacija. 
Desetinke sekunde odlučivale su i o najboljima meñu podmlatkom u dobi od 6 do 12 godina. 

Najuspješnije su bile djevojčice iz DVD-a Komarnica Ludbreška, ispred vršnjakinja iz DVD-a 
Varaždinske Toplice i DVD-a Martijanec.  

Meñu dječacima pobjedu su osvojili dječaci iz DVD-a Hrastovsko, ispred malih članova DVD-
a Slanje i DVD-a Hrženica. 

Posebno je oduševljenje vladalo na tri poligona za igre vatrogasne mladeži. Meñu okupljenim 
dječacima najbolji su bili članovi DVD-a Donji Mihaljevec, ispred DVD-a Hrastovsko i DVD-a 
Hrženica.  

Meñu djevojčicama pobijedile su članice DVD-a Podravska Kapela, ispred najmlañih članica 
DVD-a Varaždinske Toplice i DVD-a Trnovec. 

 

    
Detalji s „Dravskog kupa 2014“ 

 

Bogat poslijepodnevni program natjecanja u različitim vatrogasnim disciplinama, odnosno 
manifestacija kojoj je jedna od temeljnih odrednica bilo prikupljanje novčanih sredstava za 
nastavak gradnje novog vatrogasnog doma DVD-a Sveti ðurñ, u potpunosti je ispunio očekivanja 
nazočnih, meñu kojima je bilo i nekoliko visokih gostiju, na čelu s načelnikom Općine Sveti ðurñ 
Josipom Janyjem i Nenadom Radojčićem, direktorom Vatroprometa iz Zagreba. 

Društvo se uz odlične vremenske uvjete ponovno dokazalo kao uspješan organizator 30-tak 
ovakvih manifestacija tijekom svojeg 117-godišnjeg povijesnog puta. 

Ovom prilikom zahvaljujemo se izmeñu ostalih Udruzi žena općine Sveti ðurñ „Veliko 
srce“ na već tradicionalnoj podršci i sudjelovanju u našoj manifestaciji. 

 
 

USPJESI NA OSTALIM NATJECANJIMA 
Naši su mališani iskustvo stekli i na natjecanjima u Velikom Bukovcu, Vrbanovcu (1. mjesto), 

Gornjem Kučanu, Hrastovskom, Ludbregu, Martijancu, Hrženici, Sigecu Ludbreškom, Komarnici 
Ludbreškoj, Slanju, Bolfanu i Svetom ðurñu. 

Sastav odjeljenja djece u 2014. godini: Filip Kovaček, Viktor Slatki, Lino Orlović, Stella 
Orlović, Karlo Stančin, Filip Namjesnik, Josip Orlović, Ivan Horvat, Valentina Horvat, Lucija 
Stančin, Lovro Stančin, Lovro Šantavec, Gabrijel Bahat, Paola Gomaz, Tena Mlinarić, Marin 
Jakovljević. 

Voditelji dječjeg odjeljenja u 2014. godini: Antonio Kovaček, Darko Slatki, Stjepan Kovaček 
Seniorsko muško odjeljenje uz već spomenuti nastup na regionalnom natjecanju u Hrženici 

bilježi i 28. mjesto na 19. Meñunarodnom natjecanju sa zaprežnim špricama u Svetoj Mariji (od 40-
tak desetina). Ženska seniorska desetina nije nastupala zbog kadrovskih promjena. 

Sastav muškog seniorskog odjeljenja u 2014. godini:  
Zapovjednik: Elvis Bulf, Strojar: Miroslav Bahat, Teklić: Ervin Radiković, Navalni 1: Zoran 
Bahat, Dejan Orlović, Navalni 2: Mario Kovaček, Vodni 1: Stjepan Kovaček, Vodni 2: Ivan 
Majcen, Cijevni 1: Kristijan Kovačić, Cijevni 2: Darko Slatki. 
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Ostale aktivnosti Društva provedene u 2014. godini: 
� Održana je pokazna taktička vježba u središtu Karlovca Ludbreškog (26. 04.) s 40 

vatrogasaca (10 članova našeg DVD-a) i 7 vozila. 
� Članovi postrojbe DVD-a Sveti ðurñ sudjelovali su u pokaznoj vježbi u Varaždinskim 

Toplicama, upriličenoj povodom obilježavanja dana grada odnosno manifestacije 
"Lovrečevo". 

� Provjerena je ispravnost hidranata (96 %) te drugih izvora vode. 
� Sudjelovali smo u organizaciji i provedbi obilježavanja Dana vatrogastva i blagdana sv. 

Florijana - zaštitnika vatrogasaca; blagdana Tijelova, Dana zahvalnosti za primljena sva dobra 
tijekom ove godine, čuvanju Božjeg groba na Veliku subotu, obilježavanju Dana Općine 
odnosno ðurñeva (organizirali svoj štand), obilježanju obljetnica osnutka više DVD-ova, itd. 

� Održana je nastava učenicima OŠ Sveti ðurñ. 
� Organizirane su razne ostale aktivnosti u suradnji s organizacijama koje djeluju na području 

Svetog ðurña. 
 

 Detalj s pokazne vježbe „Karlovec 2014“  
 
 

Posjetite nas na Internetu! 
Web stranice DVD-a Sveti ðurñ, kao 1. stranice jednog DVD-a s područja srednje Europe još od 
1998. godine, s mnoštvom sadržaja na hrvatskom i engleskom jeziku, uključuju i galeriju s više od 
1000 fotografija! Tijekom proteklih 17-tak godine zabilježili smo preko pola milijuna posjeta iz 
43 zemlje svijeta.  
Ukoliko želite saznati sve o nama (uz brojne informacije i o samom Svetom ðurñu te ostalim 
organizacijama u mjestu) ili preporučiti nas vašim domaćim ili stranim prijateljima, roñacima, 
znancima…   ZAPAMTITE:  
 
 

Plan rada za 2015. godinu: 
� Završetak ureñenja Vatrogasnog doma Društva;  
� Organizacija primopredaje donacije novijeg navalnog vozila i ostale opreme iz Velike Britanije 

(prigodom obilježavanja „ðurñeva“); 
� Osposobljavanje za vatrogasna zvanja i vozačku „C“ kategoriju; 
� Organizacija pozivnog natjecanja «Dravski kup 2015»; 
� Uvježbavanje desetina za nastup na županijskom i pozivnim natjecanjima; 
� Posjet učenicima OŠ Sveti  ðurñ; 
� Obilježavanje tradicionalnih manifestacija;  
� Suradnja s ostalim organizacijama.  
 

DVD SVETI ðURð, PRELOŠKA 2, HR-42233 SVETI ðURð 
Internet: www.dvd.hr     e-mail: dvd@dvd.hr 

KONTAKTI: 091/553-5514 – Zoran Bahat, predsjednik, 091/112-0008 - Stjepan Kovaček, zapovjednik; 091/466-7011 – Suzana Milak, tajnik  
OIB: 12532380373     ŽIRO RAČUN: HR5123860021110037088 

 

Uključite članove Vašeg domaćinstva u vatrogasnu organizaciju, čime ćete pridonijeti kvalitetnijoj  
zaštiti od požara i osobnoj sigurnosti. 

Našim članom (trenutno brojimo 82 člana) može postati svatko tko želi, već u dobi od 6 godina. 
Pozivamo da nam se pridružite ako svoje slobodno vrijeme želite utrošiti  

u humanitarnom smislu u cilju zaštite za sigurnije sutra! 


