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U subotu, 5. svibnja 2018. godine prigodnom proslavom obilježena je 125. obljetnica 

osnutka DVD-a Visoko, jednog od najstarijih dobrovoljnih vatrogasnih društava na 

području županije. 

 

U ime domaćina sve je pozdravio predsjednik DVD-a Marijan Marenčić, a tajnik 

društva Ivan Heged iznio je njegovu bogatu povijest. Čitajući izvješće o radu društva, 

rekao je da je društvo osnovano 1. rujna 1893. godine zaslugom tadašnjeg učitelja 

Antuna Mušića. Iste godine nabavljena je i prva vatrogasna štrcaljka, a 1973. godine 

društvo dobiva  prvo kombi vozilo. 2003. godine uz pomoć županijske vatrogasne 

zajednice, općine Visoko i tadašnjeg predsjednika DVD-a Marijana Hadrovića 

kupljeno je navalno vozilo marke TAMM, a 6 godina kasnije, 2009. godine, kupljeno 

je novo navalno vozilo MAN. 

 

 

Osim osnovne djelatnosti, u sklopu društva djelovala je od 1937. do 1974. godine i 

limena glazba. Od svog postojanja pa do 2010. društvo je promijenilo ukupno 5 

lokacija. Konačno u 2010. je zbog obveze osiguravanja adekvatnog smještaja za 



navalno vozilo počela izgradnja odnosno preureĎenje podrumskih prostorija općinske 

zgrade gdje je smješteno i danas. 

 

 

 

Nazočne su pozdravili te čestitali na ovoj velikoj obljetnici zapovjednik Vatrogasne 

zajednice Varaždinske županije Ivica Labaš, načelnik općine Dragutin Mateković, 

predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Alen Runac, župan 

Varaždinske županije, Radimir Čačić, saborski zastupnik AnĎelko Stričak i brojni 

drugi. 

 

Čestitajući  DVD-u na 125 obljetnici  saborski zastupnik AnĎelko Stričak istaknuo je: 

 „Kao načelniku Općine Visoko u mandatima od 1999. do 2009, bez obzira koliko 

teško bilo zbog nedostatka financijskih sredstava, uvijek mi je bilo zadovoljstvo 

suraĎivati i raditi s vatrogascima. Naime upravo su vatrogasci ti koji uvijek prvi 

priteknu u pomoć unesrećenima, bez obzira radi li se o požarima, poplavama, 

prometnim nezgodama i sl. Osim toga u malim sredinama vatrogasci su inicijatori 

sportskih, kulturnih, društvenih aktivnosti. Upravo iz  svih naprijed navedenih razloga 

potrebno je i dalje unaprjeĎivati vatrogastvo“ izjavio je Stričak napomenuvši da je i 

sam vatrogasac, odnosno član DVD-a Čanjevo u VZO Visoko. 



 

 

 



 

 


