Spoštovane gasilke in gasilci ter ostale krajanke in krajani Grahovega,
Bločic ter Bloške Police !
Na 94. Občnem zboru Prostovoljnega gasilskega društva Grahovo, ki je
bil januarja, smo dobili novo vodstvo z novo vizijo. Morda se je zdelo
komu nenavadno, saj smo le v redkih krajih ženske predsednice, tistim
pa, ki me pobliže poznajo, pa najbrž ne.
Društvo se je po 94 letih od svoje ustanovitve do danes močno
spremenilo. Najbolj je to očitno v obdobju zadnjih petnajstih let z
izgradnjo velikega sodobnega doma in nabavo vozil. V naslednjih letih
tako vidnih sprememb seveda ne more biti. Moja želja in vizija pa
je spremeniti delovanje in vključiti čim več članov v vse aktivnosti
našega društva. V vodstvo in komisije sem zato skušala vključiti čim
več članov, predvsem mladih s svežimi idejami in močmi.
Mineva prvo leto mojega predsedovanja in z veseljem povem, da smo
krasna ekipa upravnega odbora s petnajstimi člani, poveljstvom in
tremi komisijami. Velik poudarek še vedno dajemo naši mladini, ki je
naša prihodnost. Tudi letos smo bili aktivni na vseh tekmovanjih in šli
smo tudi na letovanje.
V zadnjih letih je bila operativa v senci, najprej z gradnjo, potem z
nakupi vozil in nazadnje s pomanjkanjem kadra, zato trenutno temu
dajemo največji poudarek. Spomladi smo dobili osem novih
operativnih članov, ki so zaključili tečaj. S poveljnikom Nejcem
Gornikom skrbiva, da bomo imeli izobražen kader z različnimi tečaji in

specialnostmi. Tako se je leta 2018 na sedmih različnih izobraževanjih
izobraževalo in se še izobražuje kar dvanajst naših članov. Potekale so
seveda tudi številne delovne akcije in vaje, ki so prav tako pomemben
sklop izobraževanja in učenja strpnosti ter sodelovanja. Osebna
zaščitna oprema gasilca je že skoraj vsa zastarela in ne ustreza več
standardom in normativom, pa tudi veliko število novih mladih
gasilcev zahteva, da menjujemo osebno zaščitno opremo. Tu so še
zdravniški pregledi, ki jih moramo opraviti. Skratka, dela je še ogromno
in s tem seveda prav tako potreb po sredstvih.
Članice smo nepogrešljive skoraj pri vsaki dejavnosti in imamo svojo
komisijo, vendar bo potrebno vključiti še kakšno mlajšo, tako da ste
dobrodošle.
Ne smemo pozabiti tudi naših nepogrešljivih veterank in veteranov, za
katere lepo skrbi članica UO in predsednica komisije za veterane
Ksenija Preželj. Upam, da bomo v naslednjem letu – letu tekmovanj,
imeli dve ekipi. S spoštovanjem do veteranov spoštujemo tudi vso
dolgo zgodovino našega društva. Še naprej dobro sodelujemo z
ostalimi tremi društvi sektorja. Še posebej sem vesela, da so se nam
letos pri ne tako tipičnih gasilskih dejavnostih pridružili gasilci iz
Martinjaka.
Gasilsko društvo bo živelo in preživelo le s pomočjo njegovih članov.
Dom in vsa oprema v njem je brez gasilcev le muzej.
In naj končam z mislijo Thich Nhat Hanha:
»Vsako jutro, ko se zbudimo, imamo pred sabo štiriindvajset
popolnoma novih ur življenja. Kako dragocen dar! V sebi nosimo
sposobnost živeti tako, da bo teh štiriindvajset ur nam in drugim
prineslo mir, radost in srečo.«
Srečno 2019 in naj bo leto vsaj tako mirno, kot je bilo to. Če ne
drugače, se, spoštovani krajani, vidimo na veselici 17. 8. 2019.
Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!
Predsednica PGD Grahovo
Mojca Intihar, VG

MLADINA
Kviz
V soboto, 24. 2. 2018,
je v prostorih OŠ
heroja Janeza Hribarja
v Starem trgu pri Ložu
potekal Občinski kviz
gasilske mladine GZ
Cerknica skupaj z
Gasilsko zvezo Loška
dolina. PGD Grahovo
je zastopalo pet ekip: tri ekipe pionirjev, ekipa mladincev in ekipa
pripravnikov. Pomerili smo se v različnih težavnostnih stopnjah oz.
kategorijah: v znanju iz gasilske tematike - drži ali ne drži, prva pomoč,
požarna preventiva, poišči besede, štafetno vezanje vozlov in gasilski
spretnosti. Zasedli smo zlato sredino in osvojili dodatna znanja.

Občinsko in regijsko tekmovanje v orientaciji
V soboto, 19. 5. 2018, je v organizaciji PGD Otave potekala občinska
orientacija za našo gasilsko mladino. Nastopili smo s šestimi ekipami.

Pionirji so zasedli 9., 3. in 2. mesto. Mladinci so zasedli 3. in 7. mesto,
pripravniki pa so zasedli zadnje, 5. mesto. Preživeli smo prijeten
sončen dan v Gorenjih Otavah, kjer so prav lepo poskrbeli za vse, zato
je bilo druženje ekip na svežem zraku prav prijetno.
Drugo uvrščena ekipa; Jakob, Aleks in Izak z mentorjem Borutom pa se
je udeležila regijske orientacije, ki je potekala 16. 6. 2018 v Brezovici
pri Borovnici, kjer pa jih je sreča zapustila. Pa drugo leto.

17. tekmovanje pionirjev za pokal Rudolfa Maistra na Uncu
Letos se nam je pridružilo pet novih mladih gasilcev: Lana, Primož,
Gabriel, Marcel in Mark. Imamo 20 aktivnih pionirjev: 10 deklet in 10
fantov. Na vajah pionirjev pomagata člana komisije za mladino Mateja
in Borut, včasih pa tudi mentor mladincev in pripravnikov Lan.
Na 17. tekmovanju pionirjev za pokal Rudolfa Maistra, ki je bilo 2. 6.
2108 na Uncu, je tekmovalo 20 ekip v različnih kategorijah: pionirke,
pionirji, zmanjšane ekipe pionirk in pionirjev. PGD Grahovo sta
zastopali dve ekipi: polna ekipa pionirk in polna ekipa pionirjev.
Pionirke so zasedla 3. mesto med štirimi ekipami deklet, ekipa
pionirjev pa je zasedla 4. mesto med devetimi ekipami. Za las je šla
medalja. Je pa naša ekipa pionirjev zelo poskočna, večina je starih
sedem let ali celo še manj, tako da ni strahu, da naši fantje v
prihodnosti ne bi prinesli medalje z Unca.

Letovanje mladine PGD Grahovo
V petek, 27. julija se nas je 29 pionirjev in mladincev skupaj z mentorji
odpravilo na štiridnevno letovanje na Roglo. Po prijavi na recepciji,
smo si ogledali okolico in se vselili v bungalove po vnaprej
pripravljenem seznamu.
Na bližnjem igrišču smo se v času letovanja učili, ponavljali gasilske
vozle in odigrali marsikatero nogometno tekmo. Bili smo tudi stalni
gostje manjšega bazena v hotelu Planja. Po večerji prvega dne smo
posedeli pred hotelom in se drug drugemu predstavili, saj se mlajši

pionirji ne poznajo dovolj z mladinci in nekaterimi mentorji
spremljevalci. Sprehodili smo se še do stolpa in se povzpeli nanj. Na
bližnjih igralih smo počakali na temo in si ogledali stoletni lunin mrk.
Ko smo se vrnili v bungalove, so najmlajši (teh je bilo letos kar osem)
pogledali še par risank, starejši pa filme. Spanje je bilo ob 22.30, za ene
že prej, za druge malo kasneje.
Naslednji dan je bil poučno obarvan. Mladinci in pripravniki so
odgovarjali na 250 vprašanj iz Hacetovega tekmovanja, pionirji pa so
poslušali predavanje za bronasto značko, razširjeno s splošnim

znanjem o domačem društvu. Po dveh urah smo učne teme zamenjali.
Pionirji so odgovarjali na vprašanja iz bronaste značke, vprašanja iz
zgodovine gasilstva, ... mladinci pa poslušali skrajšano predavanje za
srebrno in zlato značko. Po zasluženem kosilu je sledil spust po
sankališču in ponovno nogometna tekma na ogromnem igrišču v bližini

hotela. Po večerji smo v eni od hotelskih dvoran priredili kviz v dveh
kategorijah z istimi vprašanji. Pionirji so nas s svojim dobrim znanjem
prijetno presenetili. Pri mladincih in pripravnikih sta dve ekipi imeli
izenačen rezultat, zato so bila potrebna tri dodatna vprašanja. Sledila
je podelitev sladkih nagrad. Vsi so dobili tudi majico PGD Grahovo.
Tretji dan smo takoj po zajtrku vzeli nahrbtnike s pijačo in se odpravili
na pohod do Lovrenških jezer. Ta dan smo pisali test za osvojitev čina
pionir in mladinec. Nato smo si ogledali prireditev na Rogli –
tekmovanje v kuhanju pohorskega lonca, stojnice z raznimi izdelki in
poslušali ansambel Navihanke. Na bazenu so nas že čakali in tega bi
res težko spustili. Po večerji smo večinoma počivali v bungalovih, saj je
bil dan prenaporen še za karkoli drugega.
Zadnji dan, v ponedeljek zjutraj, se mladina ni veselila odhoda domov,
temveč bazenov in toboganov v Zrečah. V termah nihče ni potreboval
ležalnika, razen mentorji za opazovanje. Dan je minil zelo hitro in težko
je bilo že ob 17. uri zapustiti bazene, tako da smo malce zamujali. Vse
dni nas je spremljalo, vsaj dopoldne, lepo vreme, temperatura
prijetna, nadmorski višini primerna. Težav, kot npr. domotožja,
pretiranega razgrajanja, poškodb, bolezni, … nismo imeli, ne s 7 let in
manj starimi osmimi pionirji, niti večjimi pripravniki. Večdnevno
letovanje je dober način spoznavanja in povezovanja naše mladine.

Čistilna akcija
V soboto, 15. 9. 2018, se je mladina PGD Grahovo priključila čistilni
akciji
Očistimo
Slovenijo
2018.
Punce z Evo so se
sprehodile po vasi
in njeni okolici.
Fantje z Metko pa
so se odpravili po
cesti proti vrhu

Slivnice. Smeti resda ni bilo veliko, je pa akcija imela predvsem vzgojni
učinek na našo mladino. Čistilne akcije so ta dan potekale marsikje po
Sloveniji. Projekt je podprla tudi naša občina in s pomočjo
koordinatorja g. Primoža Knapa so nam prinesli tudi malico in na koncu
odpeljali smeti.

Mladina v mesecu požarne varnosti
Ob mesecu požarne varnosti so 20. 10. 2018 potekale dejavnosti za
mladino. Najprej so si pogledali kratek film o tem, kako hitro se razvije
požar in zagori
cela soba, četudi
pade le sveča.
Sledilo je kratko
predavanje
o
številki 112 –
temi letošnjega
meseca požarne
varnosti.
Teoretično smo si pogledali vso opremo od vozil do osebne opreme
gasilca, ki je prišel v dvorano. Sledilo je praktično spoznavanje opreme
po orodišču. Praktično smo si pogledali, kaj se zgodi, če gasimo olje z
vodo. Za zaključek smo spoznali, kako deluje gasilnik na prah ter ga na
koncu preizkusili.

OPERATIVA
Delovna akcija
V soboto, 3. 3. 2018, so gasilke in gasilci PGD Grahovo izkoristili za
delovno akcijo. Pod budnim očesom predsednice Mojce Intihar,
poveljnika Nejca Gornika in gospodarja Andreja Pelana so štiri ekipe

odkopavale hidrante izpod snega v
Grahovem, na Bločicah in Bloški Polici,
ena večja ekipa je urejala orodišče,
članice so čistile in urejale pisarno. Akcije
se je udeležilo 25 operativnih članov,
pripravnikov in članic. Na koncu so
operativni člani pomerili še nove
rokavice.

Vaja v aprilu
7. 4. 2018 je potekala vaja
operativnih članov PGD Grahovo.
Udeležilo se je je 17 operativnih
članov. Pod vodstvom pomočnika
poveljnika za naprave za zaščito
dihal Rajka Intiharja so operativci
osvežili svoje znanje o izolirnih
dihalnih aparatih, pod vodstvom
poveljnika Nejca Gornika pa so pri
osnovni šoli v skupinah postavljali
lestev. Na koncu vaje so operativci
poskrbeli še za čistočo vseh treh
naših vozil (GVC 16/25, GVM in
GVGP-1).

Bogatejši za osem novih
operativnih članov
21. 4. 2018 se je z zaključnim
izpitom končal tečaj za operativnega gasilca, ki se je začel v začetku
novembra 2017. Pripravniki: Borut Intihar, Matej Kovač, Peter Janeš,
Gašper Mele, Jan Leskovec, Brin Soko, Miha Šušnjar in najmlajši Samo

Intihar so pridno obiskovali tečaj in se udeležili zaključnega izpita, ki je
potekal v dveh delih; v petek, 20. 4. 2018, teoretični del, v soboto, 21.
4., praktični del. Tako smo bogatejši za osem novih operativnih

gasilcev; trije so še mladoletni in bodo v operativi šele prihodnje leto,
ostali pa bodo že lahko sodelovali na intervencijah. Vsem čestitamo in
jim želimo varno in uspešno delo.

Vaja v juniju
9. 6. 2018 je potekala vaja
operativnih članov PGD
Grahovo. Na njej je
sodelovalo 15 operativnih
članov, razdeljena je bila
na dva dela (teoretični in
praktični del). Najprej
smo si v dvorani ogledali
vrste gasilnikov in njihovo uporabo. Prezentaciji je sledil ogled
kratkega filma o gašenju požara na štedilniku (olje). V praktičnem delu
smo z uporabo vozila GVC 16/25 uprizorili gašenje zunanjega požara.

Na koncu vaje je gospodar Andrej Pelan vsem operativcem predstavil
uporabo gasilske črpalke.

Delovni akciji v septembru
V septembru sta bili kar dve delovni akciji. Prva v
soboto, 8. 9., na kateri smo očistili omarice
operativnih članov ter očistili in namazali gasilske
škornje.
Naslednjo soboto pa se je 15 operativnih članov in
pripravnikov udeležilo delovne akcije, ki je trajala
skoraj ves dan. Najprej smo postavili klopco in mizo
ob ribniku Fužina. To nalogo in sredstva nam je dala
Krajevna skupnost. Zatem smo zabetonirali še dve
ogromni gumi, ki jih v vasi pogosto potrebujemo za
mlaje ob različnih priložnostih. Sedaj si jih ne bo treba več sposojati pa
tudi mlaji bodo lahko večji. Upajmo, da jih bomo veliko uporabljali.

Strokovna ekskurzija sektorja v Gornjo Radgono
V soboto, 22. 9. 2018, so se operativni člani in člani upravnega odbora
v sklopu izobraževanja odpravili na pravo gasilsko strokovno
ekskurzijo. Povabili smo tudi ostala tri društva sektorja, vendar je bila
njihova udeležba žal skromna. Zjutraj smo se zbrali pred domom, kjer
nas je avtobus odpeljal proti severovzhodu države. Pot nas je vodila do
Gornje Radgone, kjer nas je pred podjetjem Rosenbauer že pričakoval
direktor podjetja g. Marjan Cvikel, ki nam je najprej povedal nekaj o
zgodovini podjetja, na splošno o podjetju in njegovih poslovnih
enotah, saj prodajajo tudi osebno zaščitno opremo znamke
Rosenbauer. Letos smo namreč tudi mi nabavljali opremo pri njih.
Potem smo se sprehodili skozi proizvodnjo in videli, kako izdelujejo,
varijo različne plastične rezervoarje ter spoznali prednosti le-teh.
Pokazal nam je nekaj faz nadgradenj in različnih vozil. Na koncu nam
je še pokazal, kam bodo širili svojo proizvodnjo in kje bo stala nova

trgovina. Povabil nas je, da se zaposlimo pri njih, saj jim manjka
delovne sile. Fotografiranje seveda ni bilo dovoljeno. Videli smo več
faz nadgradenj. Končane nadgradnje, torej gasilska vozila, pa smo
videli potem še na 7. Mednarodnem sejmu obrambe, varnosti, zaščite
in reševanja – SOBRA 2018, na katerega smo se zaradi dežja prepeljali
z avtobusom, čeprav je bil nedaleč stran.
Za ogled sejma smo si rezervirali kar precej časa in videli marsikaj: od
opreme za vojsko, policijo, civilno zaščito in seveda gasilce. Kar na
nekaj mestih smo lahko preizkušali orožje pa tudi pogledali, koliko
alkohola imamo v izdihu. Na sejmu smo srečevali polno otrok v
gasilskih uniformah, saj je v bližini potekalo državno tekmovanje za
Memorial Matevža Haceta.

V popoldanskih urah smo se odpeljali še bolj proti severovzhodu, na
Goričko, do moderne vinske kleti Marof iz leta 2009, kjer smo
degustirali njihovo vino v prelepi dvorani s pogledom na vinograde. Po
degustaciji smo se 50 metrov stran še okrepčali na domačiji Marof.

Vaja GZ Cerknica
13. 10. 2018 je potekala občinska vaja »Požar v garažni hiši soseska
Jezero« z namenom, da se preizkusi in izpopolni organiziranost in

pripravljenost vseh gasilskih društev GZ Cerknica. Vaja je trajala od
9:00 do 12:00 ure. Na vaji je skupaj sodelovalo 123 gasilcev iz vseh 17

prostovoljnih društev Gasilske zveze Cerknica. Iz PGD Grahovo je
sodelovalo 10 gasilcev z vozilom GVC 16-25. Vaje sta se udeležila tudi
predsednik in poveljnik GZ Cerknica, ki sta prav tako naša člana, ter
predsednica društva, ki je vajo le spremljala in fotografirala.

Vaja sektorja Grahovo
3. 11. 2018 je potekala sektorska vaja štirih društev sektorja Grahovo:
PGD Grahovo, PGD Žerovnica, PGD Gorenje Jezero in PGD Martinjak.
Vaja je potekala v zapuščeni tovarni Brest Masiva Martinjak. Na njej je
sodelovalo 46 gasilcev. Iz PGD Grahovo se je vaje udeležilo 19 gasilcev
z vsemi tremi vozili.

ČLANICE
Članice smo letos
dvakrat sklicale svojo
komisijo. Sodelovale
smo pri organizaciji
občnega zbora, pri
organizaciji Florjanove
maše, delovni akciji v
aprilu. Nekaj se nas je
odpravilo na tradicionalni izlet v maju. Tri so se udeležile rednega

letnega srečanja članic Notranjske regije, ki je bilo letos v petek, 5.
oktobra 2018, v PGD Dolenji Logatec.

VETERANI
21. srečanje članic v Lazah
V soboto, 21.7.2018, je v organizaciji Gasilske zveze Logatec in PGD
Laze-Jakovica potekalo 21. srečanje članic – gasilk vseh starosti,
razdeljenih v tri kategorije. Barve PGD Grahovo so v Lazah
tradicionalno zastopale naše veteranke oziroma članice C. Ekipe so se

pomerile v vaji s hidrantom, štafetnem vezanju vozlov, raznoternostih
in na koncu rešile še gasilski test. Tik pred podelitvijo nas je domov
pregnal naliv. Kasneje so nam sporočili, da je PGD Grahovo osvojilo 5.
mesto od sedmih ekip v kategoriji. Naše dame so preživele prijeten
aktiven dan, saj so v Lazah že kar domače. Upajmo, da se jim naslednje
leto pridružimo tudi članice B, saj lahko ekipa šteje le pet gasilk in tako
bo uspeh še večji.

Srečanje veteranov GZ Cerknica v Novi vasi
V nedeljo, 26. avgusta, je bilo
tradicionalno srečanje veteranov
GZ Cerknica v Novi vasi na Blokah.
Kljub slabemu vremenu so gasilci
iz Nove vasi organizirali prijetno
srečanje na toplem. Iz našega
društva se je srečanja udeležilo
deset
veteranov.
Veterane
celotne zveze so pozdravili: župana obeh občin, član Upravnega
odbora GZS, predsednica komisije za veterane v Notranjski regiji,
seveda pa tudi predsednik in poveljnik GZ Cerknica, ki so se vsem
zahvalili za opravljeno preteklo delo in jih tudi vzpodbudili, da se še
naprej po svojih močeh vključujejo v delo po društvih.

RAZNO
Na čelu GZ Cerknica ostajata naša dva člana
V nedeljo, 25. marca, je
potekala
redna
letna
skupščina Gasilske zveze
Cerknica, v katero je
vključenih 17 prostovoljnih
gasilskih
društev.
Na
skupščini
so potekale
volitve vodstva. Na vrhu
zveze tudi v prihodnjem
petletnem mandatu prepričljivo ostajata naša člana: predsednik Rajko
Intihar in poveljnik Zdravko Novak. Čestitamo in jima želimo uspešno
delo tudi v bodoče.

Kresovanje
Na predvečer 1. maja je
pred našim gasilskim
domom zagorel velik kres.
Razveselil
je
mnogo
krajanov,
najbolj
pa
otroke. Kres je gorel dolgo
v noč. Kresovanje je
kulturna dediščina z več
pomeni, vendar ima danes predvsem družabni značaj.

Florjanova maša
Praznovanje ob godu sv. Florjana, ki smo ga gasilci vzeli za svojega
zavetnika že ob ustanovitvi prvih društev na Slovenskem pred skoraj
150 leti, je po 2. svetovni vojni zaradi vihrave zgodovine zamrlo, a se

je ponovno obudilo po letu 1991. S praznovanjem smo v Grahovem
ponovno začeli pred desetimi leti s prvo mašo tu v Grahovem, skupaj
s PGD Žerovnica in PGD Gorenje Jezero. Veseli nas, da so se nam letos
pridružili tudi gasilci iz Martinjaka, ki tudi spadajo v naš sektor štirih

društev. Gasilci sodelujemo na različnih področjih – vajah,
izobraževanjih, intervencijah. Prav je, da sodelujemo tudi na
prijetnejših dogodkih. Obujanje običaja, Florjanove maše, je dogodek,
ki združi gasilce od najmlajših do najstarejših celotnega sektorja in tudi
ostale krajana. "Bogu na čast, bližnjemu na pomoč!".

Obiskali so nas učenci OŠ Grahovo in otroci vrtca Grahovo
Učenci OŠ »11. maj«
Grahovo so imeli 2. 6.
delovno soboto. V sklopu
različnih dejavnosti šole so
učenci višje stopnje obiskali
naš gasilski dom. Učencem
smo predstavil uporabo
izolirnega dihalnega aparata,
ki so ga nekateri tudi
preizkusili, naše največje vozilo GVC 16/25 ter uporabo gasilnika na
prah. Oktobra pa so nas obiskali otroci iz vrtca Grahovo. Njim pa so bila
najbolj zanimiva naša tri vozila z lučmi in sirenami.

Občinska priznanja 2018 tudi v Grahovo
Med letošnjimi prejemniki
priznanj Občine Cerknica
sta tudi Mojca INTIHAR in
Nejc GORNIK za večletno
aktivno delovanje in
mentorstvo mladine in
pionirjev v PGD Grahovo.
Mojca INTIHAR in Nejc
GORNIK sta dolgoletna
člana PGD Grahovo, ki pa

se že nekaj let ukvarjata z mentorstvom mladine in pionirjev. S
sistematičnim delom z mladino sta usposobila kar nekaj generacij, ki
se že aktivno vključujejo v članstvo društva. Delo z mladino in pionirji
je zahtevno in od obeh zahteva veliko odrekanj in številne vaje,
priprave in udeležbe na raznih tekmovanjih ter iskanje dobre
komunikacije z mladimi. Posebno gre izpostaviti vsakoletno letovanje
mladine in pionirjev na morju ali v hribih. Z mentorskim delom
pripravljata mladino na njeno vlogo in kasnejše delo med gasilci. PGD
Grahovo se prav po njuni zaslugi lahko pohvali z velikim številom
mladih in pionirjev, kar društvo navdušuje, saj nima skrbi za
podmladek. PGD Grahovo je na njuno delo ponosno.

5. Tekmovanje starih ročnih brizgaln v Novi vasi

V nedeljo, 15. 7. 2018 smo se udeležili tradicionalnega Tekmovanja
starih ročnih brizgaln v Novi vasi; letos z mlajšo ekipo in predsednico
kot desetarko. Za najboljšo uvrstitev ni štel le najboljši čas, pač pa tudi
starost tekmovalcev in izvirna oprema gasilcev. Uvrstili smo se na 7.
mesto tik pred našim sosednjim društvom, Žerovnico. V tekmovalnem
duhu smo bili tudi tega zelo veseli.

NOVOLETNI KOLEDAR
Letos vas bomo z novoletnim koledarjem obiskali v soboto, 22. 12.
2018 v dopoldanskem času. Predsednica in podpredsednik Matic
Gornik bosta letos obiskala tudi krajane Bločic in Bloške Police. Zbrana
sredstva bomo namenili vzgoji in izobraževanju mladih gasilcev.
Zahvaljujemo se vam za vašo podporo.

Vse krajanke in krajane vabimo na prižig lučk
v nedeljo, 23. 12. 2018, ob 19. uri
pred gasilski dom!
V prihajajočem letu želimo vsem vesele božične praznike
ter srečno in uspešno, predvsem pa varno novo leto 2019!
Upravni odbor PGD Grahovo

Novice pripravili: Mojca Intihar, Nejc Gornik in Andreja Mele
Izdalo PGD Grahovo, odgovarja predsednica društva Mojca Intihar, december 2018

