
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Požari, intervencije i operativan rad u 2010. godini 
     Minula 2010. godina za DVD Sveti Đurđ relativno je dobra ako se uzmu u 
obzir uvjeti u kojima danas djeluju udruge građana. Svakako najvredniji rezultat 
rada sačuvana je imovina u intervencijama na požarima i ostalim nepogodama.  
Na relativno malom broju (zahvaljujući Vama!) od ukupno samo 6 intervencija 
(2 požara objekata,  3 tehničke intervencije i 1 preventivno dežurstvo) u 
intervencijama je sudjelovalo prosječno 9 vatrogasaca, a sve su izvedene 
kvalitetno i u kratkom vremenu (zahvaljujemo na poštivanju preventive!).       

Tijekom 2010. godine 3 su vatrogasca iz našeg DVD-a bili članovi 
interventne postrojbe Varaždinske županije za pripomoć priobalnom području 
tijekom ljetne sezone, no bez potrebe za mobilizacijom. 
     U zimskom razdoblju programe osposobljavanja za nova zvanja uspješno 
je završilo 14 članova Društva (1 “vatrogasni dočasnik”, 11 “vatrogasaca 1. 
klase” i 2 članice sa zvanjem “vatrogasna mladež”).             
 

Inspekcijski nadzor u 2010. godini 
     Sredinom 2010. godine rad DVD-a Sveti Đurđ razmotrio je inspektor 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Uz općenito pozitivnu ocjenu rada 
Društva, utvrđena je obveza rješavanja liječničkih pregleda za 20-tak članova 
operativne postrojbe te obveza nabave određene specifične opreme. Uvjeti rada s 
obzirom na tada još postojeći stari vatrogasni dom ocijenjeni su 
neodgovarajućima u skladu sa strogom zakonskom regulativom u tom području. 
 

Vatrogasna mladež 
      Kao i tijekom posljednjih godina, radu s vatrogasnom mladeži pružena je 
posebna pažnja. U prošloj je godini naše najmlađe odjeljenje bilo zaista najmlađe 
u konkurenciji 20 desetina na 5. Regionalnom natjecanju u Vrbanovcu, uz nastup 
čak tri 5-godišnja člana Društva! Naši su mališani iskustvo stekli i na pozivnim 
natjecanjima u Vrbanovcu te „Dravskom kupu“ u Sv. Đurđu. 
 

Vatrogasna natjecanja 
     Natjecateljske desetine DVD-a i ove su godine bile u vrhu ludbreške regije:      

 kvalitetno je organizirano natjecanje «Dravski kup 2010» 14. 8. 2010. u 
Sv. Đurđu, s 30-tak desetina i gotovo 350 sudionika iz  sjeverne Hrvatske; 

 rezultati muške desetine: 1. mjesto na regionalnom natjecanju (muška „B“ 
kategorija“) i 5. mjesto na 15. Međunarodnom natjecanju sa zaprežnim 
špricama u Svetoj Mariji (od 37 desetina) (članovi su trenirali, no zbog 
njihovih obveza na natjecanjima nisu nastupali na više natjecanja);  

 rezultati ženske desetine: 1. mjesto na regionalnom natjecanju u Vrbanovcu, 4. 
mjesto na Kupu DVD-a Hrženica, 8. mjesto na 14. Kupu Grada Ludbrega, 4. 
mjesto na 11. Kupu DVD-a Gornji Kučan, 5. mjesto na Kupu Baruna Raucha 
u Martijancu i 4. mjesto na natjecanju u Zbelavi. 

 

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 2011. godinu.  
        Svaki oblik Vaše podrške cijenjen je dio mozaika sigurnosti ljudi 
i imovine u Općini Sveti Đurđ, ali i svih ostalih aktivnosti Društva, a 
posebno odgojno-obrazovnog rada s mladeži. 
 
 

       Protekla 2010. godina obilježena je na žalost poteškoćama u 
rješavanju dokumentacije za izgradnju novog objekta Društva. 
Unatoč najboljim pokazateljima uoči rušenja bivšeg objekta u lipnju 
2010. godine, kruta zbilja glede rada administracije i našeg 
zakonodavstva i ovaj je put izašla na vidjelo. Usvajanje Izmjena i 
dopuna Prostornog plana općine odnosno “blagoslov” tog dokumenta 
od strane cijelog niza institucija traje izuzetno dugo. 

Istovremeno, neuređenost građevinske parcele DVD-a Sveti Đurđ 
dodatno je opteretila početak projekta. Dosad je svoje vodove 
izmjestio Varkom d.d., u proceduri je izmještanje vodova Termoplina 
d.d. i T-Coma d.d., a krajem godine definirani su i međusobni odnosi 
odnosno obveze s vlasnicima susjednih posjeda. 

 
 

Brojne aktivnosti Društva u 2010. godini (opisane na drugim 
stranicama) protekle su u znaku prikupljanja sredstava za izgradnju 
našeg novog vatrogasnog doma. Zahvaljujući sredstvima iz 
općinskog proračuna nabavljen je odnosno plaćen građevinski 
materijal za sve zidarske radove, a osigurana su i određena sredstva 
na svom računu.  
       S obzirom na nemali iznos troškovnika za grube radove od 
gotovo 500.000,00 kuna, ali i namjenski osiguran znatan dio 
proračuna Općine Sveti Đurđ u 2011. godini, vjerujemo da ćemo 
prvu fazu radova (grubi radovi na izgradnji novog objekta s 2 veće 
garaže, sanitarnim čvorom, 5 ostalih manjih prostorija i 
vatrogasnim tornjem) završiti tijekom 2010. godine.  

U nadi kako će se dugogodišnje želje svih generacija naših 
članova, kao i svih mještana konačno ostvariti,   
                         uz najljepše želje srdačno Vas pozdravljamo! 
 

                                Upravni odbor DVD-a Sveti Đurđ 



Ostale aktivnosti provedene u 2010. godini:
 

 Održana je pokazna taktička vježba u središtu Struge (25. 04.) s  
42 vatrogasca i 7 vozila s područja općine (13 naših članova). 

 Provjerena je ispravnost hidranata (97 %) te drugih izvora vode. 
 Sudjelovali smo u organizaciji obilježavanja Dana sv. Florijana - 

zaštitnika vatrogasaca; obilježavanja Tijelova, obilježavanja Dana 
zahvalnosti za primljena sva dobra tijekom ove godine, pripremi 
odnosno provedbi „mlade mise“ vlč. Igora Radašića, čuvanju Božjeg 
groba na Veliku subotu te raspodjeli darova sv. Nikole u Sv. Đurđu. 

 U dva navrata održana je nastava učenicima OŠ Sveti Đurđ. 
 Organizirane su razne ostale aktivnosti u suradnji sa organizacijama 

koje djeluju na području Svetog Đurđa 
 

Posjetite nas na Internetu! 
 

Web stranice DVD-a Sveti Đurđ, kao 1. stranice jednog DVD-a s 
područja srednje Europe još od 1998. godine, s mnoštvom informacija 
na hrvatskom i engleskom jeziku, krajem 2010. godine doživjele su svoj 
sveobuhvatni redizajn, a u tijeku je i punjenje novih sadržaja. Tijekom 
protekle godine zabilježili smo oko 37000 posjeta iz 42 zemlje svijeta.  
Ukoliko želite saznati sve o nama (uvrštene su i brojne informacije o 
samom Svetom Đurđu i svim ostalim organizacijama u mjestu) ili 
preporučiti nas vašim domaćim ili stranim prijateljima, rođacima, 
znancima…   ZAPAMTITE:    www.dvd.hr 
     

POSJETITE NAŠE POTPUNO NOVE WEB STRANICE OD 01. 01. 2011.  ---  12 GODINA SMO ONLINE! 
 
 
 

Plan rada za 2011. godinu: 
 Izvođenje grubih radova na izgradnji novog Vatrogasnog doma 
Društva na istoj lokaciji; 

 Osposobljavanje za zvanje «dočasnik»; 
 Organizacija pozivnog natjecanja «Dravski kup 2011»; 
 Uvježbavanje desetina za nastup na županijskom i pozivnim 
natjecanjima; 

 Posjet učenicima OŠ Sveti  Đurđ; 
 Obilježavanje tradicionalnih manifestacija; 
 Suradnja s ostalim organizacijama.  

 ČESTIT BOŽIĆ 
I SRETNU NOVU 2011. GODINU 

ŽELI VAM 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poštovani! Naše je Društvo pred iznimnom zadaćom – izgraditi objekt u kojem će 
djelovati nekoliko narednih generacija zaljubljenika u humani vatrogasni spasilački poziv, 
odnosno nastaviti tradiciju koju su pred 114 godina započeli mještani Svetog Đurđa. 

  

Ponosni na naš dosadašnji rad te postignuća u zemlji i inozemstvu, na razne načine 
pokušavamo doći do sredstava potrebnih kako bismo ovaj projekt ostvarili. Sve je to 
rezultat velikog truda, rada i požrtvovnosti naših članova koji u vrijeme sveopće krize daju 
svoje slobodno vrijeme i znanje za bolju odnosno sigurniju budućnost drugih.  

 

Stoga, ukoliko ste u mogućnosti, molimo Vas da nam pomognete bilo pozivom 
na niže navedeni broj telefona ili donacijom na žiro račun Društva.  

Sva sredstva koja se prikupe biti će upotrijebljena isključivo za izgradnju novog 
Vatrogasnog doma DVD-a Sveti Đurđ. 

 

060 800 334 
(3,69 Kn/telefon, 4,97 Kn/mobitel) 

 

Pomoći također možete uplatom na žiro račun DVD-a Sveti Đurđ: 
                         2386002-1110037088           HVALA!   

Detalj s pokazne vježbe 
 «Struga 2010»  

(25. 04. 2010. god.) 


