Izvješć
će o raduu
Dobro
ovoljnog vatrogasn
v
nog druš tva Ljube
ešćica
u 2013
3. godinii

Godinu sm
mo započeli stručnim osposobljavaanjem šeste
ero vatrogasaca i trojee dočasnika prve klase,,
jednog iz mladeži
m
te dvoje
d
voditeelja vatrogaasne mladežži. Prisustvo
ovali smo i p
proslavi Vin
ncekovog, a
u veljači naa Fašniku kaao udruga i kao osiguraanje povorkke.
Sredinom ožujka u drruštvenom domu u Lju
ublju Kalničkom održan
na je izborn
no izvještajna sjednicaa
ojoj su uz članove prrisustvovali izaslanici čak 19 vattrogasnih društava
d
ilii
Skupštine društva ko
vatrogasnih zajednicaa, načelnik,, predsjedn
nik Općinskog vijeća i predstavnici udruga s područjaa
općine. Na održanojj redovnoj izborno-izvvještajnoj sjednici Skkupštine DV
VD-a, osim promjenaa
pojedinih članova radnih tijela i drugih redovnih
r
promjena po
o prvi put u našem društvu jee
ustrojeno zapovjedišttvo kao novvo radno tijelo društvva koje se bavi
b
operattivnim, prevventivnim i
drugim akktivnostima iz područjja svoje naadležnosti skladno zakonima i p
propisima iz
i područjaa
vatrogasnee struke. Po
ozitivni rezu
ultati ove promjene
p
ve
eć su vidljivvi u aktivno
osti ukupno
og članstva,,
osobito člaanova operaativne vatro
ogasne posttrojbe, kao i članova natjecateljsk
n
kih odjeljenja. Svakako
o
nije zanem
mariva činjeenica da je ovom prom
mijenom zn
načajno rastterećen Up
pravni odbo
or koji sadaa
može više vremena posvetiti
p
ad
dministrativvnim i upraavnim poslo
ovima vođeenja Društvva, čime ćee
svakako prridonijeti naapretku suvremenog vaatrogastva.
Vatrogasci su tijekom
m godine su
udjelovali i na crkveniim obredim
ma: držali su stražu naa Isusovom
m
V
petak i Veliku sub
botu, sv. Flo
orijana, Tijellovo i hodoččašće u Mariju Bistricu
u.
grobu na Veliki
Svibanj, mjesec
m
zaštiite od požara obilježili smo akttivno — diijeleći letkee, a pregle
edali smo i
hidrantsku
u mrežu. Gleedano sa fin
nancijske strane, u svib
bnju je došlo
o značajno olakšanje. Uplaćena
U
jee
posljednja rata leasinga, kombi vozilo
v
postaalo je naše vlasništvo
v
i u sljedećim
m se mjeseccima moglo
o
lakše raspo
olagati sa srredstvima i usmjeriti see na nabavu
u nove opreeme.
Već početkkom lipnja obavljen jee inspekcijskki nadzor državne uprave zaštite i spašavan
nje od višegg
vatrogasno
og inspektora te je utvrrđeno uredno poslovanje društva.
Više manjee sve cure izz ekipe mladeži prošle su dobnu granicu
g
od 16 godina p
pa je formirrana ženskaa
A ekipa i polako
p
sudjjeluju na naatjecanjimaa. Tijekom ljeta formirrane su i dvvije ekipe mladeži
m
i to
o
muška i žeenska. Obje ekipe sudjjelovale su na županijsskom natjeccanju u Lep
poglavi gdje
e su osvojilii
srednje do
obar rezultat, a sudjelovali su i na kupu Hrvattske Vatrogaasne Zajedn
nice u Čakovvcu. Muškaa
seniorska ekipa
e
sudjelovala je na terenskom
m vatrogasno
om natjecanju u Novom
m Marofu.
U srpnju jee provedenaa lažna uzbuna kojoj se odazvalo 10 operativvaca koji su
u tom priliko
om odradilii
mokru vježžbu. Bila je to jedna od
d pripremnih vježbi za pokaznu
p
vjeežbu organiiziranu povo
odom Danaa
općine. Zn
nači, za dan
ne općine operativci i ženska A ekipa odradili su po
okaznu vježbu gašenjaa
požara.
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Kao što je već spomenuto, nekadašnja ekipa ženske mladeži, zbog starosti morala je prijeći u drugu
kategoriju i sad vježbaju i nastupaju na natjecanjima u kategoriji ženske A ekipe. Uz pripreme za
natjecanja i redovna druženja sa velikom željom i još većim ambicijama odradile su pokaznu
vježbu. Operativci su postavili usisni vod agregatom iz potoka, a ženska A ekipa postavila je iz
suprotnog smjera dva voda iz spremnika vatrogasnog vozila. Za dane općine sudjelovali smo još i
na sportskim seoskim igrama, gulašijadi, a svoju opremu pokazali smo na Ljubeškom sejmu.
Ujesen je uz pomoć Općine renovirano krovište vatrogasnog doma da bi se spriječilo daljnje
propadanje uređene unutrašnjosti.
Tijekom 2013. godine zabilježili smo značajno smanjenje emergentnih događaja osobito požarnih
intervencija. Dijelom to pripisujemo povoljnim vremenskim prilikama u požarnoj sezoni, ali i
pozitivnim pomacima u preventivnom djelovanju i svijesti mještana prilikom paljenja korova. Bilo
je nešto više tehničkih intervencija zbog obilnih padalina koje su prouzročile izljevanje potoka
Ljuba voda iz korita i potop obližnjih kuća.
U 2013. godini nabavljeno je dosta opreme i obavljen je dio liječničkih pregleda za operativce.
Zahvaljujemo načelniku općine na odličnoj suradnji, senzibilitetu i sluhu za naše potrebe. Nadamo
se skorašnjoj realizaciji protupožarnog centra, a do toga želimo obnoviti i urediti vatrogasni dom
kako bi ga ostavili u dobrom stanju svima koji će ga nasljediti.

Predsjednik
Vlado Mikulčić
______________________
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