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Izvješće Upravnog odbora i Zapovjedništva
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čepin
o radu Društva tijekom 2013. godine

Iza nas je 2013. 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 biljnog otpada.
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 2013. godine na školovanje smo uputili:
- 4 člana za vatrogasca I klase – Eva Keškić, Tomislav Jelić, Andrija Keškić i Tena
Nađ,
- 1 člana za vatrogasnog dočasnika I klase – Ivan Farkaš
- Člana Tomislav Vidaković na prekvalifikaciju za vatrogasca na Vatrogasnoj školi
DUZS-a u Zagrebu, dok je Irena Župan protekle godine uspješno istu i završila
stekavši zanimanje vatrogasac.
- Dva člana su i uspješno završila tečaj za vatrogasnog časnika I klase – Tomislav Nađ i
Ivan Nađ.
Društvo je na Veliku subotu (30. ožujka) čuvalo Isusov grob u župnoj crkvi Presvetog
Trojstva, nastavivši staru tradiciju koju smo oživjeli 2011. godine.
Društvo je obilježilo dan sv. Florijana 04. svibnja 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.
Izaslanstvo Društva sudjelovalo je na 6. vatrogasnom hodočašću Nadbiskupije
Đakovačko Osječke skrovitoj Gospi Šumanovačkoj 14. rujna u spomen na kornatske žrtve.
03. svibnja obavljena je i pokazna javna vježba na OŠ Mato Lovrak u Vladislavcima
sa DVD-om Hrastin, Crvenim Križem i DVD Vladislavcima kao organizatorom.
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Nakon dugog niza godina, vježbu evakuacije smo odradili i sa našom osnovnom
školom Miroslava Krleže u Čepinu. Vježba je održana u dva navrata – 23. i 29. svibnja kako
bi se sa postupkom evakuacije upoznali svi učenici osnovne škole.
25. kolovoza 11 naših članova prošlo je i tečaj za rad sa opasnim životinjama tj.
zmijama, koji smo u suradnji sa osječkim zoo vrtom uspješno i odradili. U tu svrhu, nabavili
smo i potrebnu opremu - hvataljke, rukavice i specijalnu kutiju za siguran transport. Time
smo postali treća vatrogasna postrojba u županiji koja je nakon JPVP Osijeka i vatrogasaca
Grada Našica završila tu obuku.
Za kvalitetan rad na intervencijama, protekle godine (11. rujna) nabavili smo i agregat
za struju marke Rosenbauer, kojega ove godine planiramo ugraditi u navalno vozilo.
Zajedno s općinom Čepin, 13. studenoga ugostili smo ravnatelja DUZS-a dr sc Jadrana
Perinića i glavnog vatrogasnog zapovjednika g Slavka Tucakovića. Tom prilikom,
dogovorena je refundacija dijela troška kupovine hidrauličke opreme za spašavanje pri
tehničkim intervencijama u prometu marke Holmatro.
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 16 zapisnika preventivnih pregleda tijekom protekle godine.
DVD Čepin na područno vatrogasno natjecanje u Aljmašu 01. i 02. lipnja izašlo je sa
ekipom djece, ekipom članova A i ekipom članova B.
Mješovita ekipa sudjelovala je prošle godine drugi puta i na natjecanju s vatrogasnom
zaprežnom štrcaljkom u Petlovcu 07. rujna 2013. godine.
Ekipa djece Društva sudjelovala je prošle godine i na natjecanju u Dardi.
Također smo kao jedini sa područja vatrogasne zajednice Osijek bili pozvani na prvo
natjecanje vatrogasnih cisterni u Podgoraču 25. lipnja, na kojem su sudjelovala sva okolna
društva sa područja djelovanja vatrogasne zajednice grada Našica. Da smo zaista uigrana i
dobra ekipa, svjedoči i osvojeni pehar za prvo mjesto koji krasi naše prostorije.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Čepin i prošle je godine organiziralo dežurstvo za
vrijeme žetvenih radova i to od 2. srpnja do 15. srpnja u vremenu od 08 do 21 sat po 4
člana.
Da se uvijek može još i više učiniti za DVD, govori i činjenica da su naši članovi sami
i bez pomoći vanjskih suradnika obnovili kompletnu zgradu, izolirajući je te završili lijepom
fasadom. Također smo uveli u garaže sustav za odvod ispušnih plinova iz vozila. Radove smo
obavljali u periodu od 13. do 24 kolovoza.
Društvo je 22. rujna prošle godine proslavilo i 125 godina postojanja i rada Društva te
zahvaljujući angažmanu naših članova, uspjeli smo i za tu priliku urediti svoju staru vožnjaču
i vratiti joj stari sjaj. Prvi puta je ista javno pokazana i korištena prilikom svečanog mimohoda
održanog povodom proslave 125 obljetnice rada društva. U njoj su se na taj dan vozili naš
najmlađi član Borna Župan (star 7 godina) i naš najstariji član g. Dragutin Habuda (star 74
godine).
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Povodom iste proslave, 21. rujna održana je i javna pokazna vježba u Tvornici ulja
Čepin, gdje smo zajedno sa JPVP Grada Osijeka simulirali požar u jednoj od prostorija.
Navalna grupa koja je pristupila gašenju istog, u objektu je pronašla jednu ozlijeđenu osobu,
koju je na nosilima iznijela van požarom zahvaćenog prostora. U vježbi su sudjelovala dva
vozila DVD-a Čepin i dva vozila JPVP-a Grada Osijeka.
U 2013. godini Društvo je izašlo na 26 intervencija od čega je 14 požara te 12
tehničkih intervencija. Ukupno je utrošeno 167:05 radnih sati na intervencijama, a u
pripremama smo proveli 39:49 radnih sati. Na intervencije Društvo je izlazilo sa od 2 do 12
članova, što u prosjeku čini 5 članova na intervenciji.
Što se tiče statistike intervencija, ona je slijedeća:
požar dimnjaka
1
požar otvorenog prostora

8

požar osobnog automobila

1

požar smeća

2

požar objekta

1

intervencije bez učešća

1

tehnička intervencija

12

Prosječno vrijeme od dojave do izlaska:

6 min

Prosječno vrijeme od dojave do dolaska:

11 min

Prosječno vrijeme trajanja intervencije:

2:12

Statistika intervencija po mjestu događaja:
Osijek
1
Ivanovac
1
Čepinski Martinci
1
Lipovac Hrastinski
1
Beketinci
2
Čepin
19
Obavljeni su liječnički pregledi članova koji su pristupali usavršavanjima, a krajem
godine i svim operativnim članovima kojima su isti istjecali.
Na dan 31. 12. 2013. godine Društvo je imalo 70 članova, od toga:

Pomladak (6-12):
Mladež (12-16):
Stariji od 18 godina:
Položen ispit:
Bez ispita:

15
13
42
33
9
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Operativnih:
Počasni:
Veteran:
Prosječna starost:
Najstariji član:
Najmlađi član:

23
4
4
27
74

člana
člana
člana
godina
godine

7 godina

Struktura Društva po ispitima:
Mladež: 2
Vatrogasac: 1
Vatrogasac I. klase: 14
Dočasnik: 5
Dočasnik I. klase: 3
Časnik: 3
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 i nastavak u projektu sakupljanja plastičnih
čepova za djecu oboljelu od leukemije i limfoma.
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 prošloj godini operativa društva bogatija je za jednog novog člana, a postojeći
članovi su se usavršavali (vatrogasac I klase, dočasnik I klase, časnik I klase), pohađali
tečajeve za rad sa opasnim životinjama, te 1 članica uspješno završila prekvalifikaciju u
Vatrogasnoj školi DUZS-a. Ekipe su izlazile na sva područna natjecanja, te sudjelovali i na
županijskim vatrogasnim natjecanjima.
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, 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
11 minuta u 2013. godini.
Uz vatrogasni pozdrav
VATRU GASI – BRATA SPASI!
U Čepinu, 08. veljače 2014. godine
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