
Pozdravni govor predsjednika VZG Klanjec Ivice Hrbuda 

 

Poštovani gospodine župane, uvaženi gospodine gradonačelniče, predsjedniče županijske 

Vatrogasne zajednice sa suradnicima, dragi duhovni oci predvođeni preuzvišenim 

provincijalom, sestre vatrogaskinje, braćo vatrogasci, klanjčanke i klanjčani, dragi gosti, 

gospođe i gospodo: 

Veliko mi je zadovoljstvo i velika čast da Vas mogu pozdraviti u ime Vatrogasne zajednice 

grada Klanjca, u ime svih dobrovoljnih vatrogasnih društava udruženih u tu zajednicu, odjela 

Zagorske javne vatrogasne postrojbe u Klanjcu i naravno u svoje ime. 

Današnji  naš susret ovdje, na nama Klanjčanima tako važnom mjestu, nesumljivo možemo 

nazvati povijesnim, jer se ispunjavaju brojne želje mnogih  ljudi. 

U mjesecu svibnju koji je obilježen svakovrsnim događajima, slavimo i blagdan sv. Florijana 

nebeskog zaštitnika nas vatrogasaca, a i grada Klanjca. I kako je to tradicijski običaj  

hrvatskoga naroda sveta misa nakon dugo vremena bit će održana pred ovom kapelom za koju 

vjerujemo da će postati zavjetna kapela ne samo za vatrogasce ovoga kraja nego i cijele naše 

županije. 

Važno je spomenuti da je jako uznapredovala obnova, restauracija i revitalizacija ovoga 

sakralnog objekta tako da se već mogu održavati vjerski obredi. Veliki mar, skrb, briga i 

nastojanja brojne grupe građana našega Grada predvođenih gospodinom Vitomirom 

Zamudom, gospođom Snježanom Horvatin i drugima, koji se dugi niz godina čvrsto  bore sa 

svim poteškoćama koje ih usporavaju u realizaciji ideje da se ovaj izuzetno vrijedni kulturno 

povijesni spomenik postavi u svakodnevnu funkciju. Na tome trudu im svi od srca 

zahvaljujemo. 

Vatrogasna zajednica Krapinsko zagorske županije prepoznala je Klanječku inicijativu za 

obnovu kapele kao vrijedan projekt, pa je donirala kip sveca i tako nastavila poticaje očuvanja 

tradicije vatrogastva koja u našem narodu traje već stojeće  i pola. Podsjećam također na 

jedinstveni vatrogasni muzej u Kumrovcu, bistu Gjure Stjepana Deželića isto u Kumrovcu, 

tradicijsko hodočašće vatrogasaca u Mariju Bistricu, a sve to kao svjedočenje koliko je veliki 

značaj vatrogasaca u društvenom i javnom životu Hrvatskoga zagorja, a osobito u povijesnom 

kontekstu. Hvala županijskim vatrogascima na  takvoj podršci. 

Velika gostoljubivost nas Zagoraca vidi se danas i u organizaciji. Cjelokupna Klanječka 

javnost, sve postojeće udruge i  grupe, braća vatrogasci  i iz drugih društava  daju doprinos 

ovoj svečanosti  na razne načine, od uređivanja okoliša, do građevinskih radova, a posebice 

bih htio spomenuti donaciju obitelji Željka Kolara koja je zaslužna za domjenak nakon mise. 

Iako je prvi poticaj za obnovu došao od kulturne javnosti Klanjca, veoma brzo dobili smo 

podršku od Župe Navještenja Blažene djevice Marije, tako da se sve odvija  po dobrim 

običajima suživota župljana i otaca franjevaca. To se svakako vidi i u dolasku oca provincijala 

i drugih svećenika kojima s radošću izražavamo dobrodošlicu.  

Od srca svima zahvaljujem na svakom trudu koji su pojedinci i institucije uložili u uspjeh 

proslave blagdana sv.Florijana i želim da uz Božju pomoć za kratko vrijeme do kraja 

obnovimo ovu prekrasnu crkvicu i da ona postane tradicijski početak vatrogasnih slavlja 

zagorskih vatrogasaca  u svibnju mjesecu, a koja bi se završavala u Mariji Bistrici krajem 

mjeseca. 



Zahvaljujem se dragim nam prijateljima, Lovačkom društvu "Kuna" Klanjec koji su nam 

nesebično ustupili prostor svoga doma, kako bismo se poslije ovog slavlja u njemu pogostili. 

Hvala svima koji su sada ovdje i koji ste došli uveličati ovaj skup i pozdravljam vas tradicijski 

vatrogasno: „Pomoz Bog.“ 

 

Klanjec 1.svibnja 2016. 

 


