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Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čepin temeljem članka 42. Statuta
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čepin na svojoj 128. redovnoj godišnjoj izvještajnoj
sjednici održanoj u Čepinu 06. ožujka 2016. godine, pod 4. točkom dnevnog reda, usvaja

Izvješće Upravnog odbora i Zapovjedništva
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čepin
o radu Društva tijekom 2015. godine

1. Opremanje postrojbe i školovanje i osposobljavanje vatrogasnih kadrova
Društvo je i protekle godine uložilo znatna financijska sredstva u kupovinu,
održavanje i redovan servis vatrogasne opreme, kao i kupovinu preostale opreme koja nam je
nedostajala, pa je tako izvršena kupovina uređaja za premještanje vozila, LED svjetiljke u Ex
izvedbi, teleskopskih ljestava, jednog kompleta izolacijskog aparata, 4 komada kapuljača za
spašavanje, troje nosila za spašavanje, zaštita za zračne jastuke te plastične građe za tehničke
intervencije. U veljači je izvršen redovan servis izolacijskih aparata, maski te atest čeličnih
boca u tvrtki Drager iz Zagreba. Imali smo nekoliko manjih kvarova na navalnom vozilu i
autocisterni koji su odmah i otklonjeni te smo izvršili kupovinu novih akumulatora za vozila i
ugradili brzu spojnicu za punjenje akumulatora u navalno vozilo. Naš sumještanin g. Pardon
poklonio nam je zračnicu za gumu autocisterne. Nažalost, u prošloj godini nismo izvršili
kupovinu autocisterne zbog poteškoća oko provedbe procedure javne nabave, problema oko
gabarita vozila te nesigurnosti za budućnost Društva.

-

Tijekom 2015. godine na školovanje smo uputili:
u siječnju su dva naša člana uspješno završili osposobljavanje za zvanje vatrogasnog
dočasnika I klase (Željko Kraus i Dario Nađ),
u ožujku je troje naših članova uspješno završilo osposobljavanje za vatrogasnog
dočasnika (Berislav Cetina, Tena Nađ i Tomislav Vidaković),
u travnju smo postali bogatiji za još dva člana koji su uspješno završili
osposobljavanje za zvanje vatrogasac (Ivan Driksler i Antonio Vukelić).
zapovjednik Stjepan Nađ uspješno je položio stručni ispit za vatrogasca s posebnim
ovlastima i odgovornostima u veljači prošle godine,
u studenom prošle godine uputili smo 4 naša člana na Program obuke na Simulatoru
plamenih udara koji je organizirala VZ OBŽ za sve zapovjednike i zamjenike
zapovjednika središnjih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Program je trajao 12
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školskih sati te su ga uspješno završili zapovjednik Stjepan Nađ te naši operativni
vatrogasci Kristijan Marjanović, Dražen Nađ te Tomislav Vidaković. Bili smo jedni
od rijetkih Društava koji je na tečaj uputio i svoje operativne vatrogasce, te ćemo s
tom praksom zasigurno i nastaviti.
zbog pomanjkanja vozača u Društvu uputili smo dva naša člana na polaganje
vozačkog ispita za C kategoriju te su isti uspješno i položili (Željko Kraus i Dario
Nađ).

Na našoj redovnoj godišnjoj izvještajnoj sjednici Skupštine 07. veljače 2015. uručeno
nam je priznanje HVZ-a za sudjelovanje u spašavanju i saniranju poplavljenih područja u
Vukovarsko-srijemskoj županiji. Na redovnoj sjednici Skupštine Vatrogasne zajednice
Osječko-baranjske županije u Strizivojni 29. travnja 2015. uručena nam je Zahvalnica DVD-a
Drenovci za pomoć u sanaciji šteta katastrofalne poplave u Cvelferiji 2014. godine. U
prosincu smo bili domaćini sjednice Skupštine Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske
županije gdje su tom prigodom nazočni mogli razgledati opremu i prostorije Društva, ali i
upoznati se s novim analogno-digitalnim komunikacijskim sustavom u vatrogastvu, gdje smo,
slobodno smo tako reći, dali veliki doprinos ovom projektu, kako smještajem središnjeg
repetitora na kojeg se svi ostali repetitori povezuju putem Interneta, ali i radom našeg tajnika
Kristijana Marjanovića, te našeg člana Davora Škarice, koji je djelatnik JPVP Grada Osijeka.
Njih dvojica svakodnevno kontroliraju i nadziru navedeni sustav komunikacija.

2. Društvene aktivnosti i promicanje vatrogasne djelatnosti te provođenje
preventivnih mjera zaštite od požara
Društvo je nastojalo sudjelovati u zbivanjima u društvenom životu mjesta, pa smo na
sjednici Upravnog odbora u veljači prošle godine podržali projekt Otvorena mreža u Općini
Čepin te dali odobrenje za postavljanje informatičke opreme za pružanje besplatnog bežičnog
interneta mještanima Općine Čepin.
Na Veliku subotu, 04. travnja, već tradicionalno 4. godinu za redom čuvamo Isusov
grob u župnoj crkvi Presvetog Trojstva od 15 sati, nastavivši staru tradiciju koju smo ponovno
oživjeli 2011. godine.
15. travnja nam dolaze odjeljenja 2. razreda OŠ "Vladimir Nazor" iz Čepina koje
upoznajemo sa opremom, vozilima te smo im održali edukativno predavanje te podijelili
slikovnice i promotivne materijale.
Sudjelovali smo u obilježavanju dana Općine 29. svibnja polaganjem vijenca i svijeće
kod spomen obilježja poginulim braniteljima u Domovinskom ratu u Parku Hrvatskih
branitelja te u mimohodu 31. svibnja gdje su naši članovi nosili zastavu Općine a nakon toga
na svetoj misi.
Povodom blagdana Tijelova 04. lipnja već tradicionalno sudjelujemo u procesiji
noseći nebo. Procesija je održana na Ovčari, a sveta misa u kapeli sv. Antuna.
27. lipnja sudjelujemo u županijskom natjecanju u kuhanju čobanca – rezultatom smo
iznimno zadovoljni – naš kotlić je ostao prazan nakon degustacije.
Izaslanstvo Društva 12. srpnja prisustvuje zlatnoj misi – 50. obljetnici svećeništva
čepinskog župnika u miru vlč. Nikole Grgića.
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Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja
sudjelujemo u obilježavanju u Parku hrvatskih branitelja polaganjem vijenaca i paljenjem
svijeća na Spomen obilježju Poginulim braniteljima iz Domovinskog rata.
07. kolovoza učinili smo jedno dobro djelo – pomogli smo u nabavci invalidskih
kolica za našeg sumještanina g. Kranjčeca.
Sudjelovali smo na proslavama visokih obljetnica Društava – 90. godina DVD-a
Laslovo (26. srpnja) i DVD-a Hrastin (27. rujna), 125. godina DVD-a Retfala Osijek (13.
rujna) te 140. godina DVD-a Osijek Donji grad (10. listopada).
Društvo je obilježilo dan sv. Florijana 04. svibnja polaganjem vijenca i paljenjem
svijeća kod središnjeg križa na katoličkom groblju u Čepinu, mimohodom do župne crkve i
svečanom misom u župnoj crkvi Presvetog Trojstva te bakljadom do kipa sv. Florijana i
prostorija Društva. Tom prigodom uručena su uvjerenja o završenom osposobljavanju za
zvanje vatrogasac, vatrogasni dočasnik, vatrogasni dočasnik I klase, spomenice za 40 godina
aktivnosti (Mijo Mak i Josip Vukušić) te 50 godina aktivnosti u dobrovoljnom vatrogastvu
(Stjepan Nađ, zamjenik predsjednika). Tom prigodom, našeg najstarijeg operativnog
vatrogasca (inače i naš zamjenik predsjednika) posjeli smo na stolicu te su mu dva najmlađa
operativna vatrogasca skinuli oznake zvanja vatrogasca I klase te mu stavili oznake zvanja
počasnog vatrogasnog časnika koje mu je dodijelilo Predsjedništvo Vatrogasne zajednice
Osječko-baranjske županije, a predsjednik Društva Ivan Nađ uručio mu je i diplomu o dodjeli
počasnog zvanja.
Obilježavanje svibnja mjeseca zaštite od požara nastavili smo 21. svibnja kada smo u
suradnji s OŠ Miroslava Krleže organizirali vježbu evakuacije, gašenja i spašavanja. Vježba
se sastojala od evakuacije djece i osoblja škole zbog požara u kotlovnici, gašenja požara u
kotlovnici te pretragom prostora i spašavanjem dvoje djece koji su ostali u školi. Tom
prigodom prvi put smo koristili kapuljače za spašavanje i nadamo se da ćemo ih koristiti samo
u ovakvim vježbama. Vježbu smo odradili s 3 vozila i 10 vatrogasaca, te se ovim putem
zahvaljujemo ravnateljici OŠ Miroslava Krleže Čepin gđi Branki Mack-Savanović, osoblju
škole te djeci na ugodnoj i uspješnoj suradnji za koju se nadamo da će se nastaviti i dalje. 22.
svibnja u istoj školi održavamo kratko predavanje djeci 7. razreda gdje ih upoznajemo s
radom Društva. Istog dana sudjelujemo u defileu vatrogasnih vozila ulicama Osijeka u
organizaciji Vatrogasne zajednice Osijek.
30. svibnja na poziv DVD-a Vladislavci i DVD-a Hrastin sudjelovali smo u
zajedničkoj vježbi u Društvenom domu u Dopsinu. Sudjelovali smo s NV i 6 vatrogasaca te
izvršili pretragu prostora i spašavanje ozlijeđene osobe.
16. lipnja na poziv DVD-a Vladislavci, sudjelovali smo u javnoj vježbi u OŠ Mate
Lovraka u Vladislavcima gdje smo izveli vanjsku navalu i hladili krov škole. U vježbi su
sudjelovali i DVD Vladislavci, DVD Hrastin te JPVP Grada Osijeka. Svemu je prethodila
uspješna evakuacija učenika i osoblja OŠ Mate Lovraka.
Društvo je sa svoje tri preventivne komisije, odnosno naši ovlašteni vatrogascu su
obišli i sastavili zapisnike preventivnih pregleda zatečenih kombajna i traktora u žetvenim
radovima te iste predali u VZ "Osijek". Sastavljeno je 8 zapisnika preventivnih pregleda
tijekom protekle godine.
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U suradnji s Općinom Čepin, ishođene su iskaznice za ovlaštene vatrogasce koji
obavljaju kontrolu nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara na području Općine
Čepin, sukladno Zakonu o zaštiti od požara te Odluci Općine Čepin o obavljanju određenih
poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara.
Početkom listopada Općina Čepin donosi i Odluku o agrotehničkim mjerama i
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu na području Općine Čepin kojom ovlašćuje ovlaštene članove
Društva za nadzor nad provedbom navedene Odluke.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Čepin i prošle je godine organiziralo dežurstvo za
vrijeme žetvenih radova i to od 26. lipnja do 12. srpnja od 08 do 21 sat po 2 člana.

3. Sudjelovanje na natjecanjima
Društvo na područno vatrogasno natjecanje Vatrogasne zajednice Osijek, koje se
održalo 06. i 07. lipnja u Tenji, izašlo sa ekipom djece muške koja je osvojila 11. mjesto od
15 ekipa, ekipom seniora A koja je osvojila 3. mjesto od 17 ekipa te ekipom seniora B koja je
osvojila 3. mjesto od 14 ekipa. Ekipe seniora tim se su se rezultatom plasirali na županijsko
vatrogasno natjecanje. Županijsko vatrogasno natjecanje održano je 20. rujna u Semeljcima
gdje je ekipa seniora A osvojila 12. mjesto od 30 ekipa, a ekipa seniora B osvojila 9. mjesto
od 24 ekipe. Navedenim rezultatima možemo biti zadovoljni s obzirom na to koliko su se puta
ekipe sastale, a na rezultat je sigurno utjecalo i to da su ekipe na županijskom natjecanju
nastupili u izmijenjenom sastavu u odnosu na područno natjecanje zbog obveza članova. S
rezultatom koji je postigla ekipa djece ne možemo biti toliko zadovoljni i smatramo kako tu
ima dosta mjesta za napredak.
Mješovita ekipa Društva sudjelovala je prošle godine na 3. kupu vatrogasnih cisterni u
Podgoraču 25. lipnja, na kojem su sudjelovala društva iz Općina koje graniče s Općinom
Podgorač.
Sudjelovali smo na vatrogasnom natjecanju sa ručnom vatrogasnom štrcaljkom –
Memorijal "Vladimir Ivić" u Ivanovcu 11. srpnja gdje smo osvojili 2. mjesto i pehar. No,
ispostavilo se da je to samo uvertira za ono što će uslijediti na međunarodnom natjecanju sa
starim vatrogasnim ručnim zaprežnim štrcaljkama – Memorijal Franjo Bartolić koje se
tradicionalno održava u Petlovcu u organizaciji VZ Baranja i DVD-a Petlovac. 22. kolovoza
mješovita ekipa izvodi najbolju vježbu te osvaja 1. mjesto, pehar i medalje. Rezultat kojem se
zasigurno nismo nadali pa nam je time još draži.

4. Intervencije i rad vatrogasne postrojbe DVD-a Čepin
U 2015. godini vatrogasna postrojba Društva je izašla na 34 intervencije od čega je 13
požara, 1 pripreme, 20 tehničkih intervencija te jedna intervencija bez učešća. Ukupno je
utrošeno 327:48 radnih sati na intervencijama, a u pripremama smo proveli 49:33 radnih sati.
Na intervencije Društvo je izlazilo sa od 1 do 12 vatrogasaca, što u prosjeku čini 5 članova na
intervenciji.
Kako su se članovi u 2014. godini osposobili za intervencije hvatanja zmija, postavši
tako 3. vatrogasna postrojba u Županiji nakon JPVP Grada Osijeka i vatrogasaca Našica koja
se osposobila i opremila za takve vrste intervencija, to se pokazalo korisnim i u protekloj
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godini, jer smo i prošle godine imali intervenciju hvatanja zmije. Osim toga, uklanjali smo
stršljene i ose te spašavali i izgubljeno mače s drveta.
Nažalost, u prošloj smo godini izašli i na našu prvu tehničku intervenciju u prometu.
To se dogodilo 13. srpnja kada zapovjednik u 11:07h zaprima dojavu od VOC-a JPVP Grada
Osijeka o prometnoj nesreći na državnoj cesti D7 nekoliko km ispred mjesta Vuka. Postrojba
izlazi na mjesto intervencije s NV i 3 vatrogasca u 11:14h. Dolaskom na mjesto u 11:21h
uočavamo osobni automobil marke Mercedes u kanalu s lijeve strane prometnice te kamion s
desne strane prometnice također u kanalu. Ekipa HMP i policija su na mjestu događaja te nas
obavještavaju da intervencija na kamionu nije potrebna i da vozač nije u kamionu, no da je
potrebno spašavanje vozača osobnog automobila. Postavljamo opremu za spašavanje u
prometnim nesrećama te čekamo ekipu HMP da privremeno zbrine povrijeđenog u osobnom
automobilu. Za to vrijeme na mjesto intervencije pristiže JPVP Grada Osijeka (11:26h) te
preuzima vođenje intervencije. JPVP Grada Osijeka koristi našu već postavljenu opremu, te
mi pomažemo prilikom izvlačenja osobe na nosila te izvlačenja nosila s osobom iz vozila. Na
mjesto intervencije dolazi i DVD Vuka koji ostaje na mjestu intervencije radi pranja ceste
nakon završetka policijskog uviđaja. To je prvi puta da je naš novi hidraulički alat za
spašavanje unesrećenih osoba u prometnim nesrećama upotrijebljen na intervenciji, a ostaje
nam nadati se da ćemo ga koristiti što manje na ovakvim intervencijama, a što više na
vježbama.
U rujnu sudjelujemo u pripremama za dolazak imigranata u privremeni prihvatni
centar u Čepinu prijevozom tehničke vode. Vodu prevozimo i za potrebe OŠ "Vladimir
Nazor" u Čepinu kada zbog radova na vodovodnoj mreži škola nema vodu potrebnu za
sanitarije. Prilikom dolaska imigranata, na zahtjev Crvenog križa za pomoć u komunikaciji te
po zapovijedi županijskog vatrogasnog zapovjednika g. Borisa Banjana, čepinski se repetitor
reprogramira na frekvenciju kanala zaštite i spašavanja u roku od nekoliko minuta.
Odazivamo se na poziv lovačkog društva Jastreb iz Čepinskih Martinaca te dva puta
prevozimo vodu za divljač zbog presušenih pojilišta u okolici Čokadinaca.
Što se tiče statistike intervencija, ona je sljedeća:
TI-PC tehnička intervencija - pranje ceste
POP požar otvorenog prostora
TI-PV tehnička intervencija - prijevoz vode
PO požar objekta
PD požar dimnjaka
Pr priprema
TI-IS tehnička intervencija - ispumpavanje
TI-UP tehnička intervencija - uklanjanje predmeta s prometnice
TI-HZ tehnička intervencija - hvatanje zmije
PGV požar gospodarskog vozila
BU bez učešća

2
5
5
1
4
1
3
1
1
2
1

TI-US tehnička intervencija - uklanjanje stršljena

2

TI-PN tehnička intervencija - prometna nezgoda

1

TI-SV tehnička intervencija - spašavanje s visina

1

5

TI-OV tehnička intervencija - otvaranje vrata
tehnička intervencija - prometna nezgoda - čišćenje i
TI-PN-ČP
održavanje prometnice
TI-UO tehnička intervencija - uklanjanje osa

1

TI-USO tehnička intervencija - uklanjanje stabla s objekta

1

PK požar kontejnera

1
1
1
Ukupno: 35

Prosječno vrijeme od dojave do izlaska:

6 min

Prosječno vrijeme od dojave do dolaska:

9 min

Prosječno vrijeme trajanja intervencije:

1:45 h

Prosječna udaljenost mjesta intervencije:

3,8 km

Prosječno prijeđeno na intervenciji:

12 km

Statistika intervencija po mjestu događaja:
Čepin
26
Čokadinci
5
Livana
2
Vuka
1
Čepinski Martinci
1
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
9 minuta u 2015. godini.
Obavljeni su liječnički pregledi članova koji su pristupali usavršavanjima, a tijekom
godine i svim operativnim članovima kojima su isti istjecali.
Operativa Društva redovno održava predavanja i vježbe, 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. Na svojoj web stranici imamo i kartu na kojoj su
označeni položaji svih intervencija u protekle dvije godine, što nismo imali prilike vidjeti kod
drugih postrojbi. Započeli smo i sa izradom kartica vodiča za sve ulice u Općini Čepin, što
planiramo i završiti u ovoj godini.
Naši su članovi i ove godine bili vrijedni oko održavanja vozila, no nismo se zaustavili
samo na održavanju i popravcima vozila, nego smo u NV pronašli mjesto i za dio opreme za
tehničke intervencije.
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, završili sa sjednicom Skupštine Društva zbog stupanja na snagu
novog Zakona o udrugama te smo tom prilikom izvršili i nove obaveze koje nam isti
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propisuje, a nakon toga smo održali naš, već pomalo i tradicionalni, Božićni domjenak za sve
članove, te su tom prigodom podijeljeni kalendari te simbolični poklon-paketi našim
najmlađim članovima, a iste im je uručio nitko drugi nego naš vatrogasni Djed Božićnjak. I
ove smo godine pozvali i supruge naših članova s namjerom da im se zahvalimo za njihovo
razumijevanje za sve te sate koje smo dali ovom Društvu.

5. Budućnost DVD-a Čepin
No, za kraj Izvješća, ostavili smo i najtužniji događaj koji se dogodio protekle godine.
Svima je poznato da se vatrogastvo oduvijek nastojalo ne petljati u politiku, no nažalost
nekako se uvijek ona petljala u vatrogastvo. Vatrogasci Čepina na ovom mjestu nalaze se od
davne 1888. godine i naši su prethodnici svojim vlastitim radom i zalaganjem izgradili
nekadašnji vatrogasni dom, garaže, salu i vatrogasni toranj. U našim je knjigama ostao
zapisan i trag da su pojedinci darivali građevinski materijal, neki stavljali svoje vlastite kuće
pod hipoteku kako bi Društvo dobilo sredstva za izgradnju prostorija. Za vrijeme 2. svjetskog
rata na kratko vrijeme u prostorije Društva ulaze vojne postrojbe nacističke Njemačke i
njenog satelita NDH. Zalaganjem tadašnjeg vodstva, pisanjem dopisa i upozoravanjem na to,
vojska je izašla iz prostorija kako bi se mogle privesti onoj svrsi za koju su i namijenjene –
onoj vatrogasnoj. Dolaskom 90-ih godina prošlog stoljeća i uspostavom Republike Hrvatske
počinje pretvorba društvenog vlasništva u privatno, pa Društvo podnosi zahtjev za
priznavanje prava vlasništva nad česticom i zgradama. Sredinom 90-ih godina tadašnja
općinska uprava predlaže Društvu rušenje tadašnjeg doma i prostorija zbog gradnje novog
Hrvatskog doma gdje bi se premjestila i općinska uprava. Društvo bi dobilo stan domara,
svečanu salu, jedan od lokala za iznajmljivanje i stvaranje dodatnog prihoda te zadržalo
garaže i vatrogasni toranj te izgradilo prostorije nad garažama. Jedini uvjet je bio taj da
Društvo odustane od svog zahtjeva jer jedini vlasnik čestice mora biti Općina Čepin kako bi
Osječko-baranjska županija financirala izgradnju. O tome postoje zapisnici sastanaka te
pismo namjere s pečatom i potpisom tadašnjeg načelnika. Društvo pristaje na navedeno jer je
bilo svjesno da do samostalne izgradnje novih prostorija neće doći tako lako, jer je tadašnje
financiranje vatrogastva bilo nedovoljno, pa se Općina uknjižava kao jedini vlasnik čestice i
počinje izgradnja novog Hrvatskog doma koji je otvoren krajem 20. stoljeća. Društvo
prostorije iznad garaža dovršava tek nekih 7 godina nakon toga, a od obećanja, sastanaka i
pisma namjere, kako se ispostavlja - nema ništa.
Novo vodstvo Općine i saziv Općinskog vijeća pokušava donekle ispraviti tu nepravdu
te Odlukom dodjeljuje svečanu salu Hrvatskog doma na upravljanje Društvu u ožujku 2001.
godine. Zgrada Hrvatskog doma sve do 2015. godine nije imala uporabnu dozvolu jer stan za
domara koji je trebao pripasti DVD-u Čepin nikada nije izgrađen.
Dolaskom sadašnjeg načelnika i novog saziva Općinskog vijeća u 2013. godini
nastupilo je bolje vrijeme za Društvo kada je riječ o financiranju – Općina uredno izvršava
svoju zakonsku obvezu, sredstva se uredno transferiraju čak na mjesečnoj razini, ali počinju
nesuglasice i razilaženja oko načina upravljanja svečanom salom i međusobnim odnosima
oko iste. U 2014. godini osniva se Povjerenstvo koje je trebalo dogovoriti i riješiti navedene
probleme, no njegov rad sastojao se od 2 sjednice, a o njegovim zaključcima Općinsko vijeće
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nije upoznato sve do sjednice Općinskog vijeća u veljači 2015. godine, a isti zaključci su
samo djelomično provedeni u djelo.
Na toj je sjednici Općinska uprava predložila ukidanje Odluke o dodjeli na upravljanje
višenamjenske dvorane DVD-u Čepin. Društvo o ovoj sjednici uopće nije službeno upoznato,
poziv za sudjelovanje nismo dobili, a smatramo da smo kao netko o kome se raspravlja imali
pravo biti pozvani, već to saznajemo od pojedinih općinskih vijećnika te na tu sjednicu
upućujemo i svoje predstavnike. Takav potez Općine već je ukazivao na smjer kako će se
stvari odigrati. I zaista, kao što je svima dobro poznato što je i tko je politika, na toj sjednici
Općinskog vijeća Odluka je većinom od 9 glasova općinskih vijećnika i donesena, a 5
općinskih vijećnika glasalo je protiv te odluke. Ovima posljednjima zahvaljujemo se na borbi
za nas, a o onima ostalima dovoljno govori činjenica da su ruke otišle gore, a pogledi u pod.
Čepinski su vatrogasci nakon 127 godina ostali bez ičega, jer se ispostavilo da naše
garaže, koje stoje na istom mjestu već 40-ak godina i prostorije sagrađene na njima, nisu
uopće ucrtane u projektu Hrvatskog doma te da su zapravo nelegalne. Od obećanja općinskog
načelnika o etažiranju prostorija i legalizaciji istih još uvijek nema ništa i postoji opasnost da
sutra čepinski vatrogasci ostanu na ulici nakon što su ovom i okolnim mjestima dali samo
godine rada, truda i zalaganja kao nitko na ovom prostoru. Poražavajuće je da, pravno
gledano, u samostalnoj i našoj Republici Hrvatskoj nemamo ništa svoje, dok smo u svim
ostalim monarhijama, kraljevinama, državama i republikama za koje neki vole reći da nisu
bile naše – imali svoje i ono nikad nije bilo upitno. Poražavajuće je da u vlastitoj državi više
ne možemo vjerovati vlastitim općinskim čelnicima, pa čak i kada svoje riječi ovjere pečatom
i potpisom. Na komentar načelnika da smo isto trebali ovjeriti kod javnog bilježnika, možemo
sami reći - kada pogledamo nedavna politička događanja na državnoj razini i neke druge
papire koji su ovjeravani kod javnih bilježnika, ni to nam očito ne bi pomoglo.
U nadi da će nastupiti bolja vremena, kada nećemo morati razmišljati hoćemo li:
a) upustiti se u kupovinu novijeg vozila i bolje opreme koju ćemo upotrebljavati, kao i u
svih ovih 127 godina, za dobrobit mještana Čepina i svima ostalima kojima je to
potrebno,
b) trošiti novce poreznih obveznika na dugotrajna povlačenja po sudovima s vlastitom
Općinom ili
c) štedjeti za eventualne kazne građevinskih inspekcija,
I uz stari vatrogasni pozdrav
VATRU GASI – BRATA SPASI!
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