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       HRVATSKA NARODNA STRANKA 
       Predsjednica, gđa Vesna Pusić 

Predsjednik Središnjeg odbora 
gdin Radimir Čačić 

 
 

Poštovani, 

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske s 
nevjericom i zaprepaštenjem reagira na istup predsjednika Središnjeg odbora 
HNS-a ,  kandidata za premijera i Varaždinskog župana, gospodina Radimira 
Čačića u dnevniku Nove TV 11. kolovoza, u kojem je komentirao požare na 
priobalju.  

Gospodin Čačić je tom prigodom rekao sljedeće: «Izgori sve što može 
izgoriti, kad vjetar stane onda se požar ugasi, ne. Mislim, ako je to način kako 
rješavamo pitanje požara, onda tako možemo i dalje, he,he.» 

Iz ovog lakonskog omalovažavanja svega što su hrvatski vatrogasci, 
profesionalni i pripadnici DVD-a, učinili i čine u borbi s vatrenom stihijom na 
Jadranu ovoga ljeta, kao i građani koji su im pri tome pomogli, možemo samo 
zaključiti kako gospodin Čačić ili nije dovoljno informiran o naporima hrvatskih 
vatrogasaca ili je vatru odlučio iskoristiti u političke svrhe. 

No, ako ovakav, po našem mišljenju, ljudski i politički nekorektan i štetan 
istup gospodina Čačića kao kandidata za premijera možemo smjestiti u okvire 
negativne kampanje uoči parlamentarnih izbora, neshvatljivo nam je da 
Varaždinski župan, iz čije je županije samo zbog obrane Dubrovnika od požara 
mobilizirano 35 profesionalnih vatrogasaca i pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih 
društava, njihove napore opisuje kao čekanje da se vatra ugasi sama od sebe, 
kad stane vjetar. 

Mnogi su se hrvatski vatrogasci i sugrađani gospodina Čačića ovoga ljeta 
izložili pogibelji gaseći požare u priobalju, a o tome koliko su taj posao 
profesionalno i učinkovito odradili najbolje svjedoči činjenica da su usprkos jednoj 
od najtežih požarnih sezona posljednjih godina teže ozlijeđena samo dva 
vatrogasca, izgorjela je jedna kuća i tri vatrogasna vozila. 

Samo iz navedenog razvidno je da hrvatski vatrogasci, pa tako i oni iz 
Varaždinske županije, nisu u priobalju turisti koji čekaju da se požari ugase sami 
od sebe. 

Stoga nas zanima jesu li ovakve olake kvalifikacije rada i učinka hrvatskih 
vatrogasaca ujedno i stav Hrvatske narodne stranke, te Vas molimo da Sindikatu, 
hrvatskim vatrogascima i građanima pojasnite što je gospodin Čačić mislio i u čije 
je ime izrekao svoju kritiku na račun hrvatskih vatrogasaca. 

 

S poštovanjem, 

Odbor  profesionalnih vatrogasaca SDLSN   PREDSJEDNIK 
      Mladen Magdić, predsjednik                    Ivica Ihas 


