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Izvješće Upravnog odbora i Zapovjedništva
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čepin
o radu Društva tijekom 2014. godine

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
hidrauličkog alata za tehničke intervencije.
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Tijekom 2014. godine na školovanje smo uputili:
U siječnju je 5 članova uspješno završilo osposobljavanje za ovlaštenog vatrogasca
sukladno Zakonu o zaštiti od požara (Stjepan Nađ, Tomislav Nađ, Dario Nađ, Ivan
Farkaš i Robert Bednjanić),
28. siječnja 8 članova je pohađalo tečaj za rukovanje Holmatro hidrauličkim alatom
(Stjepan Nađ, Dražen Nađ, Tomislav Nađ, Saša Stojanović, Irena Župan, Tomislav
Vidaković, Kristijan Marjanović i Robert Bednjanić),
1 članicu je uspješno završila osposobljavanje za vatrogasca I klase, a krajem godine
je uspješno završila i osposobljavanje za specijalnost "aparati za zaštitu dišnih organa"
(Irena Župan)
5 članova uspješno je završilo osposobljavanje za specijalnost "strojar" u organizaciji
VZ Osječko-baranjske županije u travnju (Dario Nađ, Kristijan Marjanović, Stjepan
Nađ, Ivan Farkaš i Robert Bednjanić),
11 članova uspješno je završilo osposobljavanje za specijalnost "spašavanje pri
tehničkim intervencijama" u organizaciji VZ Osječko-baranjske županije u travnju i
svibnju (Dario Nađ, Tomislav Nađ, Robert Bednjanić, Irena Župan, Ivan Farkaš,
Dražen Nađ, Stjepan Nađ, Antun Tomašević, Željko Kraus, Ivan Barić i Tena Nađ),
Član Tomislav Vidaković je uspješno završio prekvalifikaciju za vatrogasca na
Vatrogasnoj školi DUZS-a u Zagrebu,
zapovjednik Stjepan Nađ uspješno je ponovno položio ispit za vatrogasnog suca,
30. rujna četiri člana uspješno su položili stručni ispit za vatrogasca s posebnim
ovlastima i odgovornostima (Tomislav Nađ, Dario Nađ, Saša Stojanović i Robert
Bednjanić).
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Izaslanstvo Društva je 28. veljače prisustvovalo 6. Pokladnom čijalu KUD Čepinski
Martinci, gdje su nam uručili Zahvalnicu za spašene stvari i nošnji pri požaru koji se dogodio
u njihovim prostorijama.
Društvo je na Veliku subotu (19. travnja) 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. U isto to vrijeme, nekoliko naših članova
dežuralo je na ispumpavanjima u Bizovačkoj ulici u Čepinskim Martincima.
6. lipnja odazvali smo se pozivu za pratnju biciklijade OŠ Miroslava Krleže, 13. lipnja
prisustvovali smo polaganju vijenaca kod spomenika branitelja, a 15. lipnja sudjelovali smo u
mimohodu i misi povodom dana Općine.
12. lipnja na poziv DVD-a Vladislavci, sudjelovali u javnoj vježbi u OŠ Mate Lovraka
u Vladislavcima gdje smo izveli spašavanje unesrećene osobe iz zbornice na katu škole preko
ljestava preklapanjem. DVD Vladislavci i DVD Hrastin su prije toga lokalizirali, a zatim i
ugasili požar u školi. Svemu je prethodila uspješna evakuacija učenika i osoblja OŠ Mate
Lovraka.
19. lipnja, sada već tradicionalno sudjelovali smo u misi procesiji povodom
Svetkovine Presvetog Tijela i Krvi Kristove
13. rujna održano je 7. vatrogasno hodočašće u Šumanovcu u organizaciji VZO
Drenovci gdje smo pozvani u znak zahvalnosti zbog sudjelovanju u raščišćavanju posljedica
od poplave.
U listopadu posjetila su nas tri odjeljenja 2. razreda OŠ Miroslava Krleže sa svojim
razrednicima, te su tom prigodom mogli vidjeti i čuti zanimljive stvari, a najzanimljiviji im je
zasigurno bio dio kada su i sami imali prilike isprobati intervencijska odijela i vatrogasnu
opremu.
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.
Mješovita ekipa seniora A Društva sudjelovala je prošle godine na 11. kupu Općine
Darda te osvojila 1. mjesto. I ove smo godine sudjelovali na 2. kupu vatrogasnih cisterni u
Podgoraču 25. lipnja, na kojem su sudjelovala društva iz Općina koje graniče s Općinom
Podgorač. Ove je godine ekipa koji su činili naši članovi s prezimenom Nađ, osvojila 3.
mjesto te pehar. Sudjelovali smo na vatrogasnom natjecanju sa ručnom vatrogasnom
štrcaljkom – Memorijal "Vladimir Ivić" u Ivanovcu gdje smo osvojili 3. mjesto i pehar.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Čepin i prošle je godine organiziralo dežurstvo za
vrijeme žetvenih radova i to od 24.lipnja do 11. srpnja u vremenu od 08 do 21 sat po 2 člana
što iznosi 468 sati.
Osim borbi s velikim količinama oborina na području Općine Čepin i dežuranju u
Čepinskim Martincima zbog povećanog vodostaja i izlijevanja Brondinog (Poganovačko2

kravičkog) kanala početkom svibnja, pridružili smo se našim kolegama u Županjskoj Posavini
gdje su naša 2 člana te AC prevozili tehnološku vodu i prali ceste u Račinovcima i Đurićima,
a kasnije i kolegama u Osijeku na uvrećavanju vreća u Nemetinu, te dežuranju s pumpama u
vikend naselju Karašica. U nekoliko smo navrata prevozili humanitarnu pomoć u Županju,
Jarminu i Otok koju su prikupili mještani Općine Čepin, te prevezli jednu obitelj u Opatovac.
Hrvatska Vatrogasna Zajednica dodijelila je Društvu Priznanje za sudjelovanje u
spašavanju i saniranju poplavljenih područja u Vukovarsko – srijemskoj županiji.
U 2014. godini Društvo je izašlo na 42 intervencije od čega je 13 požara, 2 pripreme te
27 tehničkih intervencija. Ukupno je utrošeno 426:38 radnih sati na intervencijama, a u
pripremama smo proveli 47:26 radnih sati. Na intervencije Društvo je izlazilo sa od 1 do 11
članova, što u prosjeku čini 5 članova na intervenciji.
Kako su se članovi u 2013. 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, što se pokazalo i korisnim i u protekloj
godini, jer smo 3 puta izašli na intervenciju hvatanja zmija. Osim toga, dok su jedni čuvali
stražu pored Isusovog groba, nekoliko je operativaca spašavalo i psa koji je upao u stari
kanalizacijski sustav na području bivšeg Naselja prijateljstva.
Što se tiče statistike intervencija, ona je sljedeća:
Tip intervencije
TI-IS tehnička intervencija – ispumpavanje
POP požar otvorenog prostora
TI-OP
TI-UP
TI-HZ
PD
POV
Pr
TI-SD
PO

Broj:
10
8

tehnička intervencija - obrana od poplava
tehnička intervencija - uklanjanje predmeta s prometnice
tehnička intervencija - hvatanje zmije
požar dimnjaka
požar osobnog vozila
Priprema
tehnička intervencija - spašavanje iz dubine
požar objekta

7
3
3
2
2
2
1
1

TI-D tehnička intervencija - uklanjanje pčela iz dimnjaka

1

TI-S tehnička intervencija - uklanjanje stabla

1

TI-P tehnička intervencija - prijevoz vode

Prosječno vrijeme od dojave do izlaska:

4 min

Prosječno vrijeme od dojave do dolaska:

9 min

Prosječno vrijeme trajanja intervencije:

5:40 h
3

1
Ukupno: 42
Lažnih dojava 0

Statistika intervencija po mjestu događaja:
Čepin
20
Čepinski Martinci
7
Livana
5
Osijek
4
Vuka
2
Beketinci
1
Briješće
1
Čokadinci
1
Račinovci, Đurići
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 2014. godini.
Obavljeni su liječnički pregledi članova koji su pristupali usavršavanjima, a krajem
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, nismo se zaustavili
samo na održavanju, nego smo i su na stražnjoj strani NV ugradili display za usmjeravanje
prometa te dodatnu radio stranicu smještenu pored pumpe vozila, kako bi strojar mogao lakše
pratiti intervenciju.
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. Tada
smo prvi puta pozvali i supruge naših članova s namjerom da im se zahvalimo za njihovo
razumijevanje za sve te sate koje smo dali DVD-u.
Uz vatrogasni pozdrav
VATRU GASI – BRATA SPASI!
U Čepinu, 07. veljače 2015. godine

4

