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Izvješće Upravnog odbora i Zapovjedništva
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čepin
o radu Društva tijekom 2012. godine
i proteklom mandatnom razdoblju

Iza nas je 2012. godina, koju je u pogledu operative obilježio nešto manji broj požara
otvorenog prostora, prvenstveno zbog represivnijih mjera od strane države prema
poljodjelcima i njihovom spaljivanju strnjaka.
Društvo je i protekle godine uložilo znatna financijska sredstva u kupovinu vatrogasne
opreme, kao i ostale opreme koja nam je još nedostajala pa je tako izvršena kupovina novih
radnih odora za sve članove operative, kao i nove članove.
Tijekom 2012. godine na školovanje uputili smo:
- 4 člana za vatrogasca, čiji je teorijski dio predavanja održan u prostorijama našeg
Društva – Eva Jalovičar, Tomislav Jelić, Andrija Keškić i Tena Nađ,
- 3 člana za vatrogasca I. klase – Mijo Mak, Ivan Nađ i Stjepan Nađ, te
- članicu Irenu Župan na prekvalifikaciju za vatrogasca na Vatrogasnoj školi DUZS-a u
Zagrebu, dok su naši članovi Robert Bednjanić i Saša Stojanović protekle godine
uspješno istu i završili stekavši zanimanje vatrogasca.
Društvo je na Veliku subotu čuvalo Isusov grob u župnoj crkvi Presvetog Trojstva,
nastavivši staru tradiciju koju smo oživjeli 2011. godine. Društvo je obilježilo dan sv.
Florijana paljenjem svijeća kod središnjeg križa na katoličkom groblju u Čepinu, svečanom
misom u župnoj crkvi Presvetog Trojstva te bakljadom do kipa sv. Florijana i prostorija
Društva. Tog prigodom župnik Anđelko Cindori uručio je Društvu kip svetog Florijana, koji
danas krasi i čuva naše prostorije, te mu se i ovim putem javno zahvaljujemo. Članovi
Društva sudjelovali su na i svečanoj procesiji na blagdan Tijelova. Tom prigodom našoj
župnoj crkvi Presvetog Trojstva poklonili smo i baldahin – tzv. "Nebo" kojeg su naši članovi
nosili u procesiji do kapelice sv. Antuna na Ovčari.
Izaslanstvo Društva sudjelovalo je na 5. vatrogasnom hodočašću Nadbiskupije
Đakovačko Osječke skrovitoj Gospi Šumanovačkoj u spomen na kornatske žrtve.
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20. i 21. listopada 2012. godine izaslanstvo Društva posjetilo je NP Kornate i mjesto
pogibije 12. vatrogasaca u organizaciji VZ Osijek odavši počast herojima.
Društvo je sudjelovalo i na Memorijalu Vojislav Bakić Vojo s ekipom u kuglanju.
Društvo je sa svoje tri preventivne komisije obišlo i sastavilo zapisnike preventivnih
pregleda zatečenih kombajna i traktora u žetvenim radovima te iste predali u VZ "Osijek".
Preventivne komisije sastavile su 30 zapisnika preventivnih pregleda tijekom protekle godine.
DVD Čepin na područno vatrogasno natjecanje u Sarvašu izašlo je sa ekipom djece,
ekipom članova A i ekipom članova B. Obje su nas seniorske ekipe tom prigodom ugodno
iznenadili osvojivši prva mjesta u svojim kategorijama i zlatne medalje.
Mješovita ekipa sudjelovala je prošle godine prvi puta i na natjecanju s vatrogasnom
zaprežnom štrcaljkom u Petlovcu osvojivši 7. mjesto od 18. ekipa. Valja istaknuti da su se
članovi tada prvi puta susreli s takvom vježbom pa je njihov uspjeh time još i vrjedniji.
Ekipa djece Društva sudjelovala je prošle godine i na natjecanjima u Dardi, te
Marijancima.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Čepin i prošle je godine organiziralo dežurstvo za
vrijeme žetvenih radova i to od 25. lipnja do 8. srpnja u vremenu od 08 do 21 sat po 4 člana.
18. listopada prošle godine Društvo je u svoj posjed uspjelo vratiti i vrijedan dio
povijesti Društva - svoju staru vožnjaču koju ove godine planiramo urediti i vratiti joj stari
sjaj.
U 2012. godini Društvo je izašlo na 39 požara te 1 tehničku intervenciju spašavanja
psa iz kanalizacije. Ukupno je utrošeno 304:57 radna sata na požarima te 1:24 radna sata na
tehničkoj intervenciji, što ukupno iznosi 306:21 radnih sati na intervencijama, a u pripremama
smo proveli 44:41 radnih sati. Na intervencije Društvo je izlazilo sa od 2 do 10 članova, što u
prosjeku čini 6 članova na intervenciji.
Što se tiče statistike intervencija, ona je slijedeća:
požar dimnjaka
2
požar otvorenog prostora

27

požar osobnog automobila

1

požar plinske boce

1

požar objekta

5

požar gospodarskog vozila

1

intervencije bez učešća

3

tehnička intervencija

1

Prosječno vrijeme od dojave do izlaska:

5 min

Prosječno vrijeme od dojave do dolaska:

12 min

Prosječno vrijeme trajanja intervencije:

2:20

2

Statistika intervencija po mjestu događaja:
Čokadinci
3
Dopsin
1
Lipovac Hrastinski
1
Brođanci
1
Beketinci
2
Kopačevo
1
Čepinski Martinci
3
Čepin
28
Obavljeni su liječnički pregledi članova koji su pristupali usavršavanjima, a krajem
godine i svim operativnim članovima kojima su isti istjecali.
Na dan 31. 12. 2012. godine Društvo je imalo 76 članova, od toga:
Pomladak (6-12): 15
Mladež (12-16): 16
Stariji od 18 godina: 45
Položen ispit: 36
Bez ispita: 9
Operativnih:
Počasni:
Veteran:
Prosječna starost:
Najstariji član:
Najmlađi član:

28 članova
3
4
27
73
7

člana
član
godina
godine
godina

Struktura Društva po ispitima:
Mladež: 2
Vatrogasac: 7
Vatrogasac I. klase: 10
Dočasnik: 8
Dočasnik I. klase: 2
Časnik: 6
Časnik I. klase: 5
Društvo je i u prošloj godini nastavilo dobru suradnju s osnovnim školama i udrugama
s područja općine Čepin, pa ćemo tako izdvojiti uključenje u projekt sakupljanja plastičnih
čepova za djecu oboljelu od leukemije i limfova u suradnji s DV "Zvončić" Čepin. Prethodno
smo donacijom pomogli liječenju nastradalog kolege iz JPVP Grada Osijeka g. Mrčele.
Zajedno s predstavnicima DUZS-a, HGSS-a, MUPa i JPVP Grada Osijeka sudjelovali smo u
edukaciji djece u DV "Zvončić" i osnovnim školama u Čepinu.
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Prošlu smo godinu, sada već tradicionalno, završili s Božićnim domjenkom za sve
članove, te su tom prigodom podijeljeni kalendari te simbolični poklon-paketi našim
najmlađim članovima, a iste im je uručio nitko drugi nego vatrogasni Djed Božićnjak.
U proteklom mandatnom razdoblju operativa Društva bogatija je za 10 novih
operativnih članova, a postojeći članovi su se usavršavali (vatrogasac I. klase, dočasnik),
pohađali tečajeve za rukovanje motornom pilom, aparatima za zaštitu dišnih organa, te 3 člana
uspješno završila prekvalifikaciju u Vatrogasnoj školi DUZS-a. Ekipe su redovno izlazile na
sva područna natjecanja, te 2 puta sudjelovali i na županijskim vatrogasnim natjecanjima.
Osim toga, članovi sudjeluju i u drugim aktivnostima, poput Vatrogasnog cenera, Memorijala
Vojislav Bakić – Vojo. Sa ekipama djece i mladeži sudjelovali smo i u aktivnostima koje je
organizirala Vatrogasna zajednica Osijek, te na raznim natjecanjima (djece u Dardi,
Marjancima) a seniorima na natjecanju s vatrogasnim zaprežnim štrcaljkama u Petlovcu.
Operativa Društva obavila je kompletan pregled hidrantske mreže u Općini Čepin,
redovno održava dežurstvo povodom žetve, a preventivne komisije aktivne su tijekom cijele
godine. Društvo uredno ažurira sve podatke u Vatrogasnoj mreži – aplikaciji HVZ-a,
pokrenulo je i održava svoju web stranicu, kao i stranicu na popularnoj društvenoj mreži
Facebook. Vidljiv je napredak u brzini izlaska postrojbe na intervencije, te je tako prosječno
vrijeme od dojave do dolaska na mjesto intervencije smanjeno sa 14 minuta (2009. godine) na
12 minuta u 2012. godini. Postrojba ne pokriva samo svoje područje odgovornosti, nego izlazi
i sa područja Općine Čepin, te smo djelovali prilikom požara u Kopačkom ritu, Dopsinu,
Lipovcu Hrastinskom, pa smo čak i prilikom prijevoza vode na području Općine Podgorač
sudjelovali u požarnoj intervenciji u Ostrošincima.
U proteklom mandatu oživjeli smo neke stare tradicije u mjestu poput svete mise,
bakljade i mimohoda povodom blagdana sv. Florijana, držanju počasne straže pored Isusovog
groba na Veliku subotu, sudjelovanju u Tjelovskoj procesiji te vatrogasnom hodočašću
Nadbiskupije Đakovačko Osječke skrovitoj Gospi Šumanovačkoj u spomen na kornatske
žrtve.
Uz vatrogasni pozdrav
VATRU GASI – BRATA SPASI!
U Čepinu, 02. veljače 2013. godine
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