
ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA 

 DVD-A SVETI MATEJ 

 

Protekle je subote svoju redovnu izvještajnu skupštinu održalo DVD Sveti Matej, koje djeluje 

u VZO Gornja Stubica. U izvješću o radu istaknuto je da DVD Sveti Matej trenutno broji 86 

članova, od čega 21 člana mlađeg od 18 godina. U 2013. godini  na području djelovanja 

zabilježene su dvije intervencije i to: 26. siječnja požar na stambenom i gospodarskom 

objektu u naselju Hercegi, te 7. kolovoza požar u gospodarskom objektu u samom središtu 

Svetog Mateja. Vatrogasci ovoga društva provode i borjne druge aktivnosti. Tako su i prošle 

godine sudjelovali u vjerskim manifestacijama, na Cvjetnicu sa 6 vatrogasaca sudjelovali su 

na Križnom putu u Mariji Bistrici, a sa 10 vatrogasaca u srpnju na križnom putu od Marije 

Bistrice do Vinskog vrha. U travnju su osiguravali Jurjevski krijes i Jurjevski polu-maraton, a 

blagdan Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca obilježili su u Šagudovcu na nivou VZO. Na 

vatrogasnom hodočašću u Mariji Bistrici sudjelovali su sa 10 vatrogasaca, a osiguravali su i 

miting na manifestaciji ''Susreti za Rudija'' te triatlon utrku Bedekovčina-G. Stubica i 

obilježavanje 440. obljetnice seljačke bune i 40 godina od otkrivanja spomenika Matije 

Gupca. Također u 2013. godini nastavljeni su radovi na uređenju vatrogasnog doma, zatim na 

uređenju i opremanju kuhinje te postavljanje rasvjetnih tijela. U izvješću  radu istaknuta je 

dobra suradnja sa mjesnim odborom kao i sa mještanima Sv. Mateja. U prošloj godini 

priskočili su u pomoć kad je trebalo urediti crpilišta vode za potrebe mjesnog vodovoda. 

Skupštinu DVD-a Sveti Matej pozdravili su član predsjedništva VZKZŽ Vjekoslav Matuša, 

načelnik Općine Gornja Stubica Jasmin Krizmanić i njegov zamjenik Vlado Škvorc, župnik 

Župe sv. Andrij i sv. Mateja vlč. Ivan Jakopović, predsjednik VZO Gornja Stubica Josip 

Lešković te dopredsjednik VZO Marija Bistrica Franjo Mahmet. Ovo je inače slavljenička 

godina za DVD Sveti Matej, osnovano 1964. godine, pa je velika proslava 50. godišnjice 

najavljena za početak rujna. (Elvis Lacković)  

 

 





 
 



 



 


