IZVJEŠĆE O RADU
DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA LJUBEŠĆICA
U 2012. GODINI
Godinu smo započeli stručnim osposobljavanjem vatrogasaca i stručnim ispitom za vatrogasca s
posebnim ovlastima i odgovornostima, odnosno voditelja intervencije.
U ožujku smo održali redovnu izvještajnu i izvanrednu izbornu sjednicu Skupštine društva gdje su birani
novi predsjednik i zamjenik predsjednika.
U travnju, na Veliki petak i Veliku subotu sudjelovalii smo u crkvenim obredima držeći stražu na Isusovu
grobu.
Svibanj, mjesec zaštite od požara obilježili smo aktivno – dijeleći letke, ali smo održali „Dan otvorenih
vrata DVD-a“ kako bismo sumještane upoznali sa opremom i aktivnostima. Protekle godine sudjelovali
smo i na hodočašću u Mariju Bistricu te u procesiji povodom Tijelova.
Već početkom lipnja počeli smo sa planiranjem i pripremama proslave 80 godina postojanja i
kontinuiranog djelovanja našeg društva. Samo nekoliko dana prije proslave, na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća povodom Dana općine Ljubešćica, predsjedink Općinskog vijeća g. Dragutin Gotić
uručio nam je plaketa kao priznanje za rad i aktivno djelovanje, promicanje vrijednosti i promociju
općine.
Proslava je održana pod pokroviteljstvom Općine, počevši sa budnicom limene glazbe, svetom misom,
mimohodom ulicama Ljubešćice te svečanom sjednicom na kojoj se okupilo stotinjak vatrogasaca iz 18
prijateljskih DVD-a, predstavnici Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, Hrvatske vatrogasne
zajednice i brojni ugledni gosti. Na sjednici su podijeljena priznanja, zahvalnice i diplome. Odlukom
Upravnog odbora za posebne zasluge u zaštiti i spašavanju dodijeljena su i zlatna, srebrna i brončana
odličja. Istom prilikom izvršena je posveta i primopredaja nove zastave društva, kojoj je kum bio Vlado
Sevšek.
Za vrijeme ljetnih suša bilo je čestih nestašica vode u pojedinim mjestima pa je po nalogu Općine i
načelnika DVD dopremao vodu u bazene. Osim toga, bilo je jedno ispumpavanje bunara, ali vatrogasci
su brinuli i oko zalijevanja sadnica. Ljetne mjesece iskoristili smo za vježbe i sudjelovanje je na
županijskim i međužupanijskim natjecanjima mladeži, terensko-intervencijskom natjecanju u Novom
Marofu te na državnom natjecanju u Zadru u rujnu gdje su cure od 60 ekipa zauzele pohvalno 20
mjesto te tako ušle u srebrnu skupinu.
DVD Ljubešćica je krajem listopada obišao Inspekcijski nadzor državne uprave zaštite i spašavanje te nisu
utvrđene nikakve nepravilnosti.
Krajem prosinca održali smo prigodnu završnicu za još jednu uspješnu godinu.
Iako su nam protekle godine veliku pažnju uzimale proslava obljetnice i nastup mladeži na državnom
prvenstvu, nismo zaboravili na osnovne aktivnosti vezane uz održavanje imovine i opreme.
Proteklu godinu možemo nazvati uspješnom, a velike zasluge za to idu dobroj suradnji i razumijevanju
općinske vlasti za naše potrebe. Tome svjedoče i redovne uplate s Općinskog proračuna, ali i uvijek nam
otvorena vrata načelnikova ureda i njegova spremnost za dogovor i pronalazak kompromisa.

