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IZVJEŠĆE UPRAVNOG ODBORA O RADU
DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA TUŽNO
ZA 2020. GODINU

DAME I GOSPODO VATROGASCI !
Dozvolite mi da u ime Upravnog odbora Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tužno
podnesem Izvješće o radu društva za 2020. godinu i mandatno razdoblje 2017-2021.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Tužno u 2020. godini provodilo je svoje aktivnosti
temeljem Programa rada i financijskog plana za 2020 godinu, ali koji je uvjetovan nastalom
epidemijom Covid-19.
U toku godine održano je ukupno 11 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 2020. godine.
Dolaskom epidemije i uspostavom prvih karantena okolnosti za rad DVD-a su se u potpunosti
promijenile. Tim okolnostima smo se prilagodili funkcionirajući po naputcima stožera civilne
zaštite. Komuniciranje između vatrogasaca uglavnom se odvijalo putem telefona i društvenih
mreža. Sve važne aktivnosti koje smo planirali za 2020 godinu su otkazane i prolongirane za
slijedeću. Nažalost nakon dugog vremena natjecateljske ekipe nisu trenirale, nismo održali
tradicionalno vatrogasno natjecanje KUP DVD-a Tužno, kao ni javnu vatrogasnu vježbu.
Stupanjem na snagu karantene i zabrane bilo kakvog javnog okupljanja krajem ožujka 2020 u
nadzor tih mjera uključeni su lokalni DVD-ovi, pa tako i mi. Svakodnevno smo obilazili ulice
našeg sela i kontrolirali provođenje mjera sve do kraja travnja. Ukupno smo utrošili 400 sati
rada dobrovoljnih vatrogasaca. S obzirom na okolnosti koje su nastale upravni odbor donio je
odluke koje možda prvotno nisu bile planirane, ali sada su došle u prvi plan. Odlučeno je da
se krene u djelomičnu rekonstrukciju vatrogasnog doma; farbanje sale, izmjena stolarije na
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pročelju zgrade i izmjena rasvjetnih tijela u sanitarijama, te izrada metalnih INOX ormara u
kuhinji. Navedene radone izveli su članovi DVD-a Tužno, gdje je utrošeno ukupno 330
radnih sati.
Unatoč epidemiološkim uvjetima, održali smo neke aktivnosti. Tako smo prisustvovali na sv.
Misi povodom sv. Florijana u Vidovcu, vatrogasnom hodočašću na Mariju bistricu uz
poštivanje mjera. Krajem godine okitili smo Božićnu jelku sa smanjenim brojem članova, te
smo podijelili vatrogasne kalendare ne ulazeći u kuće mještana.
Općina Vidovec je uz financiranje Europske unije montirala bežični Internet u zgradu
vatrogasnog doma, u sklopu WIFI4U, te tako mještani imaju besplatan pristup internetu na
području vatrogasnog doma i dvorišta vatrogasnog doma
Tijekom 2020 uspjeli smo nabaviti i slijedeću vatrogasnu opremu:
-

Motorna pila Stihl sa kompletnom zaštitnom opremom,

-

prijenosna motorna pumpa Honda sa usisnom cijevi,

-

5 radnih odijela.
Uz redovito servisiranje vatrogasnih vozila, napravljena je kompletna sanacija limarije

kombi vozila Fiat Ducato sa lakiranjem i novim vatrogasnim obilježjima, te novim
rotirajućim svjetlima.
U ožujku 2020 imali smo jednu vatrogasnu intervenciju, i to požar otvorenog prostora.
Osim navedene intervencije DVD Tužno provodilo je i druge aktivnosti kao što su:
•

Uređenje okoliša Vatrogasnog doma

•

Kontrola hidrantske mreže
Nažalost krajem godine Sisačko-moslavačku županiju pogodio je težak potres, te smo

se mi kao dobrovoljno i humanitarno društvo uključili u pomaganje stradalom području.
Naši operativni vatrogasci su samo dan poslije velikog potresa krenuli na stradala područja i
aktivno sudjelovali u raščišćavanju ruševina i sanaciji šteta. Pomagali smo u dva navrata sa 10
operativni vatrogasaca

Općini Majur i Donji Kukuruzari. Također smo se uključili u

prikupljanje humanitarne pomoći od mještana Tužna za stradala područja u suradnji sa
Općinom Vidovec. DVD Tužno je također pomoglo u kupnji potrebnog građevinskog
materijala novčanom donacijom 1500 kn.
U mandatnom razdoblju 2017-2021 DVD Tužno je bilo izuzetno aktivno. Provodile su
se aktivnosti temeljem odluka skupština i upravnog odbora. Posljednje 4 godine organizirali
smo 3 javne vježbe, tri kupa DVD-a Tužno, 3 evakuacije škole, prisustvovali smo na javnim
vježbama u organizaciji VZO-a Vidovec, osposobili smo vatrogasce za voditelje vatrogasne
mladeži, za rad sa dišnim spravama, osposobljavanje za vatrogasna zvanja. Posebni naglasak
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stavljali smo na rad sa vatrogasnom mladeži i pomlatkom. Sudjelovali smo na mnogim
natjecanjima sa vatrogasnim pomlatkom i mladeži, gdje su postizani zavidni rezultati.
Posljednje 4 godine kupljena je mnogobrojna vatrogasna oprema, redovno je servisiran vozni
park, uređivan je okoliš vatrogasnog doma, kao i interijer.
DVD Tužno će i ove godine intenzivno raditi na nabavci novijeg navalnog vozila, te se i s
tog razloga određena sredstva akumuliraju, dobivena je novčana donacija od VZO-a Vidovec
u iznosu od 50 000 kn, također nas je i Općina Vidovec uvrstila u godišnji proračun sa 150
000 kn namijenjenih isključivo za kupnju vatrogasnog vozila. Ukoliko ove godine ne
pronađemo adekvatno vozilo, pokušat ćemo slijedeće godine.
Za 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, 21.02.2021. god.
UPRAVNI ODBOR
DVD-a TUŽNO
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