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IZVJEŠĆE UPRAVNOG ODBORA O RADU
DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA TUŽNO
ZA 2019. GODINU

DAME I GOSPODO VATROGASCI I DRAGI NAM GOSTI !
Dozvolite mi da u ime Upravnog odbora Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tužno
podnesem Izvješće o radu društva za 2019. godinu.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Tužno u 2019. godini provodilo je svoje aktivnosti
temeljem Programa rada za 2019. godinu i na osnovi Financijskog plana prihoda i rashoda
sredstava za 2019. godinu.
U toku godine održano je ukupno 15 sjednica Upravnog odbora, na kojima se
uglavnom rješavala aktualna problematika u društvu.
No, da krenemo kronološki sa zbivanjima i aktivnostima koja su pratila rad našeg
društva tijekom 2019. godine.
2019. godina je bila vrlo uspješan nastavak prethodne godine s obzirom na odrađene
aktivnosti kako radom na preventivi od požara, pri nabavci nove vatrogasne opreme,
vatrogasnim natjecanjima i na stručnom osposobljavanju vatrogasaca. U toku prošle godine 5
članova DVD-a Tužno položilo je za zvanje ispitani vatrogasac. Dvoje dosadašnjih voditelja
vatrogasne mladeži obnovilo je svoju licencu. Time je dodatno pojačan operativni potencijal
DVD-a Tužno. Višegodišnjim kontinuiranim školovanjem naših članova DVD Tužno je
kadrovski dignut na vrlo visoki nivo. Tako danas u DVD-u Tužno djeluje osam vatrogasnih
časnika prve klase, sedam dočasnika prve klase, pet dočasnika, pet vatrogasca prve klase i
jedanaest ispitanih vatrogasaca.

-

U mjesecu svibnju, mjesecu

zaštite od požara, prisustvovali smo tradicionalnim

svečanostima povodom Sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, pa smo kao i svake
godine u organizaciji VZO-a Vidovec prisustvovali svetoj misi u Cargovcu.

1

-

Valja napomenuti da smo prošle godine već tradicionalno sudjelovali na hodočašću u
Mariji Bistrici u organizaciji HVZ-e. Naše društvo je sudjelovalo na hodočašću
zajedno sa društvima VZO-a Vidovec, te smo poveli na hodočašće i našu vatrogasnu
mladež.

-

Tijekom mjeseca svibnja DVD je provodilo i druge aktivnosti, prvenstveno
preventivnog značenja pa su tako pregledani svi podzemni i nadzemni hidranti te
stanje postojećih bunara. Sa zadovoljstvom možemo konstatirati da je hidrantska
mreža u jako dobrom stanju prvenstveno zahvaljujući obnovi vodovodne mreže.
Prionuli smo obnovi vatrogasnog spremišta (bojanje zidova i stolarije) kao i
nadstrešnice za kombi vozilo.

-

U lipnju smo sudjelovali na dvije Javne vatrogasne vježbe, jedna u Vidovcu, druga u
Nedeljancu. Povodom proštenja sv. Antuna, zajedno sa NK Sloboda Tužno,
organizirali smo Vatrogasnu zabavu. Također smo organizirali zajednički izlet i
druženje sa prijateljima iz DVD-a Pregrada.

-

U osmom smo mjesecu organizirali već tradicionalnu vatrogasnu vježbu povodom
proštenja sv. Stjepana kralja na prostoru Bivše veterinarske ambulante. Na toj vježbi
sudjelovali su svi DVD-i iz VZO-a Vidovec. Prilikom vježbe uspješno je izvršen test
dojave i uzbunjivanja SMS porukama kao i prikaz gašenja požara na objektu uz
upotrebu izolacijskih aparata i spašavanje unesrećenog uslijed prometne nesreće, kao i
gašenje vozila. Tijek cijele vježbe praćen je od strane predstavnika općine Vidovec,
kao i profesora iz Vatrogasne škole Zagreb, koji je vježbu ocijenio uspješnom, ali i
ukazao na određene nedostatke.

Svake se godine DVD Tužno može pohvaliti sa sve većim brojem članova vatrogasne
mladeži i vatrogasnog podmlatka, tako da je DVD Tužno u protekloj 2019. godini brojio 30ak djece odnosno podmladka u dobi od 6 do 12 godina, koja su raspoređena u dvije skupine i
to djeca muška i djeca ženska. Osim djece u DVD-u djeluje 20 članova mladeži. Od njih 20,
formirana je jedna ekipa ženske mladeži 12-16 god, dok ostali pomažu voditeljima u radu sa
natjecateljskim ekipama djece i mladeži.
Krajem školske godine 2018/2019, odnosno krajem svibnja voditelji mladeži i podmlatka
organizirali su sastanak na kojem je dogovoren plan aktivnosti za nadolazeće ljeto. Nakon
sastanka i dogovora počelo se s treninzima i vježbama kako bi se mladež i djeca što bolje
pripremili za nadolazeću natjecateljsku sezonu.
Sredinom lipnja su počela natjecanja i trajala sve do početka nove školske godine,
odnosno do kraja 8. mjeseca.
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Od kraja mjeseca svibnja pa do završetka sezone djeca muška provela su ukupno 46
sati na vježbama i sudjelovala su na ukupno 7 natjecanja.
Na kraju sezone djeca muška mogu se pohvaliti sljedećim postignutim rezultatima:
 natjecanje u Novi Marof – osvojeno 7. mjesto
 natjecanje u Nedeljanec – osvojeno 4. mjesto
 natjecanje u Brstec – osvojeno 10. mjesto
 natjecanje u Nova Ves – osvojeno 4. mjesto
 natjecanje u Leskovec – osvojeno 12. mjesto
 natjecanje u Donjoj Voći – osvojeno 7. mjesto
 natjecanje u Vidovcu – djeca muška 1. ekipa osvojeno 2. mjesto, 2. ekipa 5. mjesto
 natjecanje u Tužnom – nastup van konkurencije, s vremenom za 2. mjesto
 Županijsko natjecanje – osvojeno 35. mjesto
Moramo napomenuti da su dečki sudjelovali na 4 natjecanja županijskog kupa te su u
konačnom poretku zauzeli 6. mjesto.
Djeca ženska također su provela oko 48 sati na vježbama i sudjelovala su na 8
natjecanja. Postignuti su sljedeći rezultati:
 Natjecanje u Novom Marofu – osvojeno 4. mjesto
 natjecanje u Nedeljancu – osvojeno 4. mjesto
 natjecanje u Brstec – osvojeno 5. mjesto
 natjecanje u Gornjem Kućanu – osvojeno 2. mjesto
 natjecanje u Malom Bukovcu – osvojeno 2. mjesto
 natjecanje u Vidovcu – osvojeno 2. mjesto
 natjecanje u Donjoj Voći – osvojeno 2. mjesto
 natjecanje u Karlovcu Ludbreškom – osvojeno 3. mjesto
 natjecanje u Hrženici – osvojeno 1. mjesto
 natjecanje u Tužnom – van konkurencije, s vremenom za 1. mjesto
 Županijsko natjecanje – osvojeno 6. mjesto
Moramo napomenuti da su curice sudjelovale na 4 natjecanja županijskog kupa te su u
konačnom poretku zauzele 2. mjesto
Cure od 12 do 16 godina na vježbama su provela oko 40 sati i nastupile na ukupno 4
natjecanja, a rezultati napornih treninga su sljedeći:
 natjecanje u Nedeljanec – osvojeno 1. mjesto
 natjecanje u Kućanu Gornjem – osvojeno 3. mjesto
 natjecanje u Gojancu – osvojeno 1. mjesto
 natjecanje u Tužnom – van konkurencije, s vremenom za 1. mjesto
 Županijsko natjecanje – osvojeno 6. mjesto

Iz ovog zbroja natjecanja vidi se, da su naše ekipe natjecale 25 puta, provele na
natjecanjima preko 100 sati ,te u naš DVD-a donijele 11 pehara. I to 4 pehara za prvo
mjesto, 5 pehara za drugo mjesto i 2 pehara za treće mjesto.
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Uz gore navedeno vrijeme provedeno na vježbama i takmičenjima, mladež je aktivno
sudjelovala u raznim aktivnostima DVD-a kao što su priprema dvorane za skupštinu,
dijeljenje hrane, čišćenje dvorane, sudjelovanje u organizaciji i provođenju natjecanja KUP
DVD-a Tužno, čišćenje okoliša oko vatrogasnog doma i sl. te je time bila od velike pomoći u
radu DVD-a Tužno.

-

Krajem osmog mjeseca ponovo smo organizirali vatrogasni KUP DVD-a Tužno, po 8.
puta. Natjecanje je održano na SC “Ivan Biškup”, a kao i prošle godine organizirano je
s puno entuzijazma te nam je nagrada za to veliki dolazak natjecateljskih ekipa svih
kategorija.
Sudjelovale su ukupno 39 ekipa iz Varaždinske i Krapinsko-Zagorske županije. Svi
natjecatelji i gosti bili su izuzetno zadovoljni organizacijom natjecanja te su najavili
svoj dolazak i ove godine na “9.Kup DVD-a Tužno” koji će se održati
29.08.2020.godine.
Ovom prilikom se zahvaljujemo “NK Sloboda” Tužno na ustupljenom igralištu te
ostalim sadržajima nogometnog kluba, kao i Varaždinskoj županiji na ustupljeno,
šatoru.

-

Povodom početka nove školske godine posjetili smo Osnovnu školu Tužno, te smo
naše prvačiće upoznali sa radom vatrogasaca. Tom prilikom podijelili smo im
prigodne poklone vatrogasne tematike.

-

U listopadu smo organizirali kestenijadu za mladež i djecu DVD-a Tužno. Sudjelovali
smo na proslavi DVD-a Pregrada povodom 130 obljetnice djelovanja.

-

Povodom dana Svih Svetih društvo je dežuralo na groblju u Radovanu u suradnji sa
DVD-om Radovan.

-

Kao i lani, i ove smo godine organizirali dječju skupštinu na kojoj su djeca podnijela
izvješća o svom radu i rezultatima.

-

U organizaciji VZO-a Vidovec upriličena je predstava za vatrogasnu mladež i
pomladak, te im je sv. Nikola podijelio prigodne poklone.

-

U prosincu smo već tradicionalno pristupili izradi vatrogasnog kalendara, koje su naši
članovi podijelili svim mještanima naselja Tužno. Tim povodom prikupljena su
značajna financijska sredstva te se ovom prilikom zahvaljujemo svim našim
mještanima kao i svim našim sponzorima koji nas već niz godina prate i pomažu.
Povodom paljenja 4. adventske svijeće, podijelili smo kuhano vino i čaj mještanima
Tužna.

4

-

Prošle godine su, tradicionalno, članovi našeg društva zajednički okitili božićnu jelku,
te smo na taj način proslavili završetak godine, zajedno sa prijateljima iz DVD-a
Pregrada i DVD-a Gačice.

Protekle 2019.godine na području naselja Tužno bilo je 6 vatrogasnih intervencija i to tri
tehničke intervencije čišćenja prometnica, dvije intervencije uklanjanja stabala i jedan požar
otvorenog prostora.

Osim navedenih intervencija DVD Tužno provodilo je niz drugih aktivnosti kao što su:


Preventivno punjenje vreća sa pijeskom prilikom večih oborina



Uređenje okoliša Vatrogasnog doma



Kontrola hidrantske mreže



Provođenje preventivnim mjera zaštite od požara



Kontrolirano spaljivanje biljnih ostataka

Uz redovite servise na navalnom i kombi vozilu, te na prijenosnoj motornoj pumpi u
2019. godini na navalnom vozilu izmijenjeni su akumulatori i sanirana su oštećenja na
vratima i izvršeno lakiranje istih.
Upravni odbor provodi odluku da, osim redovitog nabavljanja potrebne opreme za rad
DVD-a Tužno, treba zamijeniti navalno vozilo. S obzirom na dotrajalost i starost postojećeg
navalnog vozila (1984 g) kojeg je sve češće potrebno servisirati i sve teže doći do rezervnih
dijelova. Tragom toga UO je donio odluku da se krene u realizaciju tog projekta u slijedeće 2
godine i da se akumuliraju inicijalna sredstva za kupnju vozila. DVD-u Tužno potrebno je
novije navalno vozilo sa manjim kapacitetom cisterne, ali sa visokotlačnom pumpom, vozilo
koje je mobilnije i svrsishodnije potrebama našeg naselja, a ujedno i Općine Vidovec.
Naravno tako nešto nije moguće realizirati bez pomoći lokalne samouprave. Na tragu tih
odluka upućena je zamolba na Općinsko vijeće Općine Vidovec, kao i Načelniku Općine, te
nismo naišli na razumijevanje. Rečeno nam je da trenutno Općina nije u mogućnosti izdvojiti
sredstva za tu namjenu, te da su sada neki drugi projekti prioritetni Općini Vidovec. No mi se
još uvijek nadamo da će Općina Vidovec iznaći načina da nam pomogne u kupnji vozila, kako
je i obećano od strane Općine u prijašnjim kontaktima.
Ne tražimo da se odmah izdvoje sva sredstva za vozilo, ako to nije moguće, ali mislimo da u
dvije proračunske godine za općinu to ne bi trebao biti problem. S time bi i treći DVD u našoj
Općini raspolagao sa vozilom u skladu potreba i vremena u kojem živimo.
DVD Tužno je uvijek spreman za razgovor u pronalaženju rješenja, ali i za izvršavanje datih
obećanja i dogovora.
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Eto dozvolite da ase na kraju ovog izvješća prisjetimo da smo od posljednje skupštine
izgubili našeg dragog člana Marijana Kolareka koji je još bio s nama prošle godine na
lanjskoj skupštini. Nažalost, teška bolest ga je otrgnula od obitelji i DVD-a. Želimo mu
zahvaliti na svemu što je učinio za naš DVD.

Na kraju dozvolite da se zahvalim svim članovima DVD-a, mještanima naselja Tužno,
svim našim sponzorima, simpatizerima i svima koji su na bilo koji način pripomogli u radu
DVD-a Tužno.

I na kraju naš pozdrav:
POMOZ BOG BRAĆO VATROGASCI I NEKA ŽIVI NARODNO VATROGASTVO!

U Tužnom, 01.02.2020. god.
UPRAVNI ODBOR
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