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Izvješće Upravnog odbora i Zapovjedništva
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čepin
o radu u 2011. godini
Iza nas je 2011. godina, još jedna godina koju je obilježila recesija i smanjivanje
financiranja vatrogastva, kako od strane države, tako i od strane lokalnih samouprava, a u
pogledu operative brojni požari otvorenog prostora zbog neodgovornog ponašanja naših
mještana. No Društvo, a posebno operativa se uspješno nosilo sa svim navedenim
poteškoćama i povećanim brojem intervencija.
Društvo je i protekle godine uložilo znatna financijska sredstva u kupovinu zaštitne
opreme, kao i ostale opreme koja nam je još nedostajala, pa će tako biti bogatija za još 6
kompleta osobne zaštitne opreme.
VZŽ Osječko-baranjske organizirala je praktični dio tečaja za osposobljavanje za
motorne pile na koje je Društvo uputilo 15 članova operative. Drugi dio osposobljavanja koji
se upisuje u radnu knjižicu pohađalo je 9 članova operative te isti uspješno i završilo.
VZŽ Osječko – baranjske organizirala je seminar u Đakovu kao pripreme za polaganje
stručnog ispita za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Na njemu su bila sva
stožerna Društva u županiji pa smo tako i mi uputili zapovjednika Stjepan Nađ i
dozapovjednika Dario Nađ.
Osim toga, tijekom 2011. godine na školovanje uputili smo:
- 2 člana za vatrogasca – Đuro Berkić i Irena Župan,
- 3 člana za vatrogasca I. klase – Berislav Cetina, Kristijan Marjanović i Tomislav
Vidaković,
- 3 člana za vatrogasnog dočasnika – Ivan Barić, Slobodan Hegyi i Josipa Keškić te
- 2 člana na prekvalifikaciju za vatrogasca na Vatrogasnoj školi DUZS-a u Zagrebu
(Robert Bednjanić i Saša Stojanović), dok je naš član Tomislav Nađ protekle godine
uspješno istu i završio stekavši zanimanje vatrogasnog tehničara.
Društvo je na Veliki petak čuvalo Isusov grob u župnoj crkvi Presvetog Trojstva, te
smo time obnovili još jednu staru tradiciju. 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. Kip sv. Florijana je
obnovljen besplatno u ljevaonici u Novom Marofu uz zalaganje župnika Anđelka Cindorija,a
postolje je besplatno obnovio mještanin i naš bivši član g. Ivan Bestvina, te im se i ovim
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putem javno zahvaljujemo. Također se zahvaljujemo i djelatnicima III. Policijske postaje
Čepin čiji su djelatnici osiguravali mimohod. Izaslanstvo Društva sudjelovalo je i na posveti
nove kapelice Sv. Antuna u Ovčari, a članovi na svečanom mimohodu na dan Općine kao i u
procesiji na blagdan Tijelova, što je još jedan od načina obnavljanja starih tradicija.
03. rujna 2011. Izaslanstvo Društva sudjelovalo je na 4. vatrogasnom hodočašću
Nadbiskupije Đakovačko Osječke skrovitoj Gospi Šumanovačkoj u spomen na kornatske
žrtve.
Društvo je sudjelovalo i na Vatrogasnom ceneru - tradicionalnoj utrci na 10 km koja
se održava u Osijeku. Za Društvo su trčali Saša Stojanović, Andrija Keškić i Antun
Tomašević te zauzeli ekipno 5. mjesto.
U listopadu su nas posjetila i dva odjeljenja drugih razreda OŠ "Vladimir Nazor", što
se već i ustalilo, te nam je zbog toga posebno drago.
U prošloj godini oprostili smo se i od našeg dugogodišnjeg člana koji je imao status
počasnog člana Društva – gospodin Ferdo Hirnštajn.
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 17 zapisnika preventivnih pregleda tijekom protekle godine,
te pregledali hidrantsku mrežu Čepina.
DVD Čepin na područno vatrogasno natjecanje u Tenji izašlo je sa ekipom članova A i
ekipom članova B. Članovi u kategoriji muški A osvojili su 2. mjesto te plasman na
Županijsko vatrogasno natjecanje, a ekipa muških B 7. mjesto, te po vremenu izvođenja
vježbe također plasman na Županijsko vatrogasno natjecanje. Na Županijskom vatrogasnom
natjecanju CAM osvojili su 26. mjesto, a CBM 10. mjesto. Vidljivo je da na tom planu ima
mjesta za poboljšanje te na tome trebamo poraditi.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Čepin i ove je godine organiziralo dežurstvo za
vrijeme žetvenih radova i to od 27. lipnja do 12. srpnja u vremenu od 08 do 21 sat po 4 člana,
te je utrošeno ukupno 467 radnih sati.
Od 5. do 8. listopada 2011. godine na području općine Drenje izvršili smo prijevoz
vode za potrebe stanovništva i stoke s 4 člana te utrošili 39 radnih sati, a 12., 14. i 15. rujna
2011. godine na području općine Podgorač sa 6 članova u prijevozu utrošili 30 radnih sati.
U 2011. godini Društvo je izašlo na 38 požara, 5 tehničkih intervencija te smo 4 puta
bili stavljeni u pripremu. Ukupno je utrošeno 555:59 radna sata na požarima te 14:37 radna
sata na tehničkim intervencijama, što ukupno iznosi 570:36 radnih sati na intervencijama, a u
pripremama smo proveli 15:57 radnih sati. Na intervencije Društvo je izlazilo sa od 2 do 18
članova, što u prosjeku čini 6 članova na intervenciji. Što se tiče statistike intervencija, ona je
slijedeća:
tehnička intervencija u prometu 1

2

požar dimnjaka

1

požar otvorenog prostora

30

požar osobnog automobila

1

požar objekta

5

požar gospodarskog vozila

1

tehnička intervencija

4

priprema

4

Prosječno vrijeme od dojave do izlaska:

0:06

Prosječno vrijeme od dojave do dolaska:

0:13

Prosječno vrijeme trajanja intervencije:

2:47

Prosječno vrijeme trajanja pripreme:

0:21

Statistika intervencija po mjestu nastanka:
Čokadinci
1
Dopsin
1
Lipovac
1
Ostrošinci
1
Punitovci
1
Beketinci
2
Vuka
3
Čepinski Martinci
7
Čepin
26
Obavljeni su liječnički pregledi članova koji su pristupali usavršavanjima, a svi
operativni članovi imaju valjane i važeće liječničke preglede.
Na dan 31. 12. 2011. godine Društvo je imalo 74 člana, od toga:
Pomladak (6-12): 6
Mladež (12-16): 22
Stariji od 18 godina: 46
Položen ispit: 35
Bez ispita: 11
Operativnih:
Počasni:
Veteran:
Prosječna starost:
Najstariji član:
Najmlađi član:

28
2
1
29
72

članova
člana
član
godina
godina

6 godina

3

Struktura Društva po ispitima:
Mladež: 6
Vatrogasac: 8
Vatrogasac I. klase: 8
Dočasnik: 8
Dočasnik I. klase: 2
Časnik: 4
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 sudjelovanje naših članica na humanitarnoj
priredbi "Zeleno-bijela noć" u organizaciji Škole malog nogometa NK Čepin, koje su
prodavale karte na ulazu stadiona, a sav prihod od ulaznica bio je namijenjen udrugama za rad
s djecom s posebnim potrebama iz Čepina i Livane. Također ćemo istaknuti i nastup
malonogometne ekipe na I. malonogometnom turniru čepinskih udruga i kafića, gdje smo s
druge utakmice, koju smo igrali protiv djelatnika III. policijske postaje Čepin morali ići na
intervenciju požara objekta na farmi muznih krava "Mala Branjevina", te tamo prvi i stigli.
Kako je ekipa time završila nastup na turniru nagrađeni smo i priznanjem za Fair-play od
strane organizatora.
Uz vatrogasni pozdrav
VATRU GASI – BRATA SPASI!
U Čepinu, 04. veljače 2012. godine
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