DRAGE GASILKE IN GASILCI, KRAJANKE IN KRAJANI.
Minilo je nekaj mesecev in pred vami je nova številka gasilskih novic, ki so
namenjene predvsem obveščanju, kaj delamo preko leta in kaj smo
naredili.
Bliža se novo leto in vodstvo našega gasilskega društva je opravljalo vse
zadane naloge, ki jih narekuje prostovoljna gasilska služba.
V prvi vrsti je naša operativna enota, ki vključuje izprašane gasilce in tiste,
ki imajo s pomočjo raznih tečajev specifična znanja, ki so nujna za izredne
razmere varovanja življenja in premoženja , opravljala zadane naloge, ki so
bile usmerjene v krizne trenutke reševanja in opravljanja obveznih vaj v
našem ožjem bivalnem okolju. Tu z veseljem izpostavljam dobro
sodelovanje z okoliškimi prostovoljnimi gasilskimi društvi kot tudi z
Gasilsko zvezo Cerknica.
Ker se vsi zavedamo vsakodnevne krize, smo še toliko bolj veseli, da naše
delo podpirate krajanke in krajani s svojimi prostovoljnimi prispevki, saj se
sredstva za delo gasilcev v občinskem merilu zmanjšujejo. Vse bolj se
poudarja prostovoljno delo gasilcev in njihova pripravljenost za reševanje v
kriznih razmerah kot pomembna vrednota, ki jo moramo negovati še
naprej.
Z nabranim denarjem (980,00 €) smo kupili preklopna nosila z vso
pripadajočo opremo (1,050 €) in s tem uspešno opremili naše vozilo. Rdeči
križ Cerknica pa nam je podaril torbo s sanitetnim materialom.

Vključili smo se tudi v
vseslovenski program nabave
avtomatskega
srčnega
defibrilatorja, ki je namenjen
vsem prebivalcem našega naselja
in širše. Namenjen je vsem, ki bi
ga potrebovali. Aparat nam je
doniralo podjetje ELGO- NOVA in
njen direktor Boštjan Ule iz
Grahovega. Vsi skupaj izrekamo
HVALA.
Da bi z defibrilatorjem znali ustrezno ravnati, smo pričeli z usposabljanjem
operative. Izobraževanje je vodila krajanka Darja Žnidaršič, razširili pa ga
bomo tudi na vse tiste krajanke in krajane, ki jih bo to usposabljanje
zanimalo.
Delo v okviru gasilskega društva je bilo v tem času zelo raznoliko. V prvi
vrsti so bila razna tekmovanja gasilk in gasilcev na občinski in regionalni
ravni, tako v spretnostih kot kvizu. Kar nekaj sobot in nedelj poteka
usposabljanje za mlajše mladinke in mladice, ki se bo končalo drugo leto .
Posebej me veseli , da je v delo gasilskega društva vključenih veliko otrok
in mladine ter je sodelovanje z osnovno šolo in vrtec dobro in prijetno.
Da bomo še naprej uspešni in zanesljivi pri intervencijah, moramo
nadaljevati z usposabljanjem kot tudi dopolnjevanjem opreme in
vzdrževanjem vozila.
Na vas, krajanke in krajani, se obračam s priloženo položnico za donacijo –
veseli bomo vsakega vašega prispevka.
Za več informacij o delovanju našega društva pa dobite na int. naslovu
http://www.pgd-grahovo.si/#
Ob koncu leta vsem skupaj želim vesele božične praznike in srečno novo
leto 2014.
Na pomoč!
Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Grahovo
BOGDAN KOČEVAR

Nagrajenci likovno-literarnega natečaja z
naslovom GASILCI, NAŠI JUNAKI
Nekega dne, ko so se gasilci ravno prebudili, se je sprožil alarm. Iz centra
so poslali sporočilo, da v vasi Laze gori hiša. Gasilci so se v hipu preoblekli v
gasilsko opremo in na glave nataknili čelade. Hitro so se odpravili na delo.
Ko so prišli na kraj dogodka, so videli, da je stvar resna. Hiša je že skoraj
cela pogorela, a gasilci se niso predali. Pogasili so tisti del hiše, ki je še
ostal, da se požar ne bi razširil. Nato pa so še vse pregledali in odšli nazaj v
gasilski dom. Ko so se preoblekli, je spet zazvonil telefon. Klicala je gospa.
»Muca je ostala na drevesu,« je rekla. Gasilci so šli rešit muco. Ko so jo
rešili, so se odpravili v gasilski dom. Za tisti dan je bilo delo dokončano.
Vso noč je padal dež in naslednji dan so bile poplave. Gasilci so se zopet
odpravili na delo. Tri dni so reševali stvari in ljudi v poplavah. Čez deset dni
pa se je zgodila še prometna nesreča. Gasilci so šli zopet na delo. Ljudi so
spravili na varno, avte pa odpeljali na odpad. Vse so počistili in se vrnili
domov.
Nika Žnidaršič, 3. r.
Gori! Gori!
Hitimo hitro vsi,
da pogasimo hišo,
ki gori.
Gasilci mladi in stari,
hitijo hitro vsi,
da pogasijo hišo,
ki gori.
Pogumno rešijo družino,
ki ujeta v ognju je
in pogasijo hišo,
ki gori.
Gori! Gori!
Hitimo hitro vsi,
da pogasimo hišo,
ki gori.
Tinkara Šega, 5. r.

OPERATIVA
Dne 11. avgusta nas je poklical podpoveljnik GZ Cerknica in nas pozval k
pomoči pri gašenju gozdnega požara na Trstelju. Ob 13.30 se je na pomoč
na Kras odpravilo 7 naših gasilcev z našim večjim vozilom GVC16/25.
Kasneje je za njimi odšlo še 5 gasilcev z našim manjšim vozilom GVGP-1.
Vsi skupaj smo se vrnili okrog dveh zjutraj.
Ekipa članov A, ki spada med operativce, se je udeležila občinskega
tekmovanje v počastitev dolgoletnega predsednika Gasilske zveze
Slovenije, tovariša Matevža Haceta, ki je potekalo 5. oktobra v Ložu. Tudi
to je nekakšna oblika usposabljanja.
10. oktobra pa ni šlo zares. Potekala
je vaja v našem vrtcu. V
dopoldanskem času smo skupaj s
PGD Žerovnica in PGD Martinjak
izvedli vajo požar v vrtcu. Otroci so
nas počakali na igrišču in veselo
opazovali. Po končani vaji smo
analizirali vse pomanjkljivosti in
prednosti ter bili enotnega mnenja,
da je to sodelovanje dobrodošlo in
potrebno tudi v bodoče.
Za zaključek meseca požarne varnosti
smo v soboto 16. Novembra, izvedli
sektorsko vajo požar v zgornjih
prostorih stare osnovne šole. Na vaji je
sodelovalo skupaj 37 operativcev iz
vseh štirih društev našega sektorja.
Ponovno smo preizkusili postavitev
lestve in izvedbo notranjega napada skozi okno. Vaja je bila kljub manjšim
pomanjkljivostim uspešno zaključena.
Poveljnik PGD Grahovo: Darko Nanut

NAŠI PIONIRJI
Kot se je za naše pionirje bližal konec
šolskih počitnic, se je bližal tudi konec
gasilskih počitnic. Maša, Mateja in Maja
so najprej pričele z vajami. Pripravljale
so se za državno tekmovanje v gasilski
orientaciji. Tako so se na sončno
soboto, 14. septembra udeležile
državnega tekmovanja v gasilski
orientaciji v GZ Sveti Jurij ob Ščavnici. V popolnoma neznanem okolju so
skupaj s svojo mentorico našle vse štiri kontrolne točke in zasedle zlato
sredino. Ogledale so si kraj Sveti Jurij in našle zasluženi sladoled. Ob
povratku domov, so se bolje spoznale še s tremi ekipami naše zveze, z
njimi poklepetale in ob harmoniki zapele.
Sledile so vaje za občinsko tekmovanje
v počastitev dolgoletnega predsednika
Gasilske zveze Slovenije, tovariša
Matevža Haceta. Tekmovanje je
potekalo 5. oktobra v Ložu. Pionirji so
izvedli vajo z vedrovko, štafeto s
prenosom vode in vajo razvrščanja. Kot
že nekajkrat v Loški dolini spet nismo
imeli sreče, saj je za eno od tarč
zmanjkalo vode. Vendar so pionirji s pravilnim poveljem in medsebojno
pomočjo podrli tudi to. S tem so pokazali izjemno znanje in nudenje
medsebojne pomoči, kar je tudi eden od pomembnih ciljev izobraževanja
otrok. Enkrat imamo srečo, drugič je nimamo. Ne glede na srečo, so
pokazali, da so na poti pravih gasilcev.
Že šesto leto zapored so se tekmovanja zaključila s kvizom. Dve ekipi
pionirjev sta se udeležili 6. tekmovanja v kvizu gasilske mladine GZ
Cerknica. Tekmovanje je organizirano skupaj z GZ Loška dolina. Potekalo je
v soboto 9. novembra v prostorih OŠ Stari trg. Pionirji so se pomerili v
znanju iz gasilske tematike: drži ali ne drži, zgodovine gasilstva, požarne
preventive, gasilskega znanja iz tekmovalnih disciplin, štafetnega vezenja
vozlov, poznavanja gasilskega orodja. Skratka, kar velik obseg znanja za
otroke stare od 6 do 11 let. Obe ekipi sta se uvrstili nekje v sredino. Tim

Resinovič, Mateja Mulec in Miha Leskovec ter Maša Nanut, Tina Hace in
Maja Mulec so osvojili ogromno teoretičnega znanja, ki je dandanes zelo
pomembno.
Mentor pionirjev: Mojca Intihar

NAŠI MLADINCI
Mladinska desetina PGD Grahovo se je
29. junija 2013 udeležila tekmovanja
za pokal Martina Krpana. Tekmovanje
je potekalo v Novi vasi. Ker je bilo par
stalnih članov desetine že na
počitnicah, sta na pomoč priskočili
Mateja in Maja iz pionirske desetine.
Nastopili smo v zasedbi: Mateja
Mulec, Miha Šušnjar, Maja Mulec,
Matej Kovač, Samo Intihar, Peter Janeš, Gašper Mele, Borut Intihar in Brin
Soko. Pri opravljanju mokre vaje s hidrantom smo zasedli 7.mesto.
Tekmovanje za pokal Martina Krpana je bilo predpriprava za občinsko
tekmovanje.
Občinsko tekmovanje v počastitev spomina na dolgoletnega predsednika
Gasilske zveze Slovenija, Matevža Haceta, je potekalo 5. oktobra 2013 v
Ložu. Mladinska desetina je na
tekmovanju nastopila v zasedbi: Jan
Leskovec, Marija Menkinoska, Brin
Soko, Matej Kovač, Samo Intihar,
Peter Janeš, Gašper Mele, Borut
Intihar in Žiga Leskovec. Desetine so
se predstavile v opravljanju mokre
vaje s hidrantom in razvrščanjem.
PGD Grahovo je od junijskega
tekmovanja izboljšala svojo uvrstitev in skupno pristala na 4.mestu.
Desetina je za las zgrešila uvrstitev med prve tri.
S tem pa tekmovalnega leta še ni bilo konec. 9. novembra 2013 je namreč
potekalo 6. Občinsko tekmovanje v gasilskem kvizu v Starem trgu pri Ložu.
Nastopili smo z dvema ekipama, in sicer: Jan Leskovec, Borut Intihar, Lan
Soko ter Matej Kovač, Samo Intihar, Žiga Leskovec

Na kvizu so morali tekmovalci obvladati literaturo iz gasilske tematike
splošno, zgodovine gasilstva, požarne preventive in gasilskih znanj.
Praktični del kviza pa je zajemal štafetno vezanje vozlov in poznavanje
gasilskega orodja. Naši ekipi sta tekmovanje zaključili na sredini lestvice
ekip. S tem je mladinska desetina PGD Grahovo zaključila tekmovalno leto
2013. Pridobljeno znanje z vseh tekmovanj, ki smo se jih udeležili letos, bo
našim mladincem še kako prav prišlo pri nadaljnjem udejstvovanju in
usposabljanju na področju gasilstva.
Mentor mladincev: Nejc Gornik

NAŠI VETERANI
Starejše gasilke in starejši gasilci iz našega društva so bili aktivni že v
preteklem obdobju. Prav tako so se letos starejše gasilke udeležile
občinskega in regijskega gasilskega tekmovanja.
Tekmovanje je bilo v Ložu. Pri starejših gasilcih je nastala težava pri
sestavi ekipe, kar bo potrebno v bodoče odpraviti.
Za dosežene rezultate čestitke vsem tekmovalnim ekipam.
Mentor veterank in veteranov: Zdravko Novak

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
Sodobni čas s seboj prinaša nenehne spremembe. Hiter tempo življenja od
nas zahteva, da se na te spremembe odzovemo. Pri svojem delu se je
potrebno nenehno izobraževati, saj le tako lahko sledimo napredku. Kot
na vseh ostalih področjih to velja tudi za gasilstvo. Izobraževanje in
usposabljanje sta za operativne gasilce nujna. Delo gasilca je zahtevno in
odgovorno, velikokrat tudi nevarno. Prav zato je nujno, da je vsak gasilec
operativec primerno opremljen in seveda ustrezno usposobljen.
V okviru gasilstva redno potekajo številna izobraževanja in usposabljanja.
Tečaji so ena od oblik izobraževanja, na katerih gasilci pridobivajo gasilska
znanja. Tečaji si sledijo po zahtevnostni stopnji in z vsakim uspešno
zaključenim tečajem gasilec napreduje v višji gasilski čin.

Poleg tečajev se v okviru
izobraževanja izvajajo tudi številna
praktična usposabljanja, ki potekajo
v učnih centrih pod nadzorom
republiških inštruktorjev. Na teh
usposabljanjih se gasilci usposobijo
za različne specialnosti, katere so
nujne za uspešno posredovanje na
intervencijah.
Tudi v našem društvu se trudimo, da bi se izobraževanj udeleževalo kar
največ naših gasilcev. Zavedamo se, da ustrezno usposobljenega kadra ni
nikoli preveč. Prav zaradi tega se člani našega društva redno udeležujemo
izobraževanj, ki jih na našem območju organizira Gasilska zveza Cerknica.
Prav sedaj poteka v prostorih našega doma nadaljevalni tečaj za gasilca, ki
se ga udeležuje tudi osem naših članov. Poudariti je potrebno dejstvo, da
je tečaj zahteven, saj obsega preko 120 ur izobraževanja. To pomeni tri
mesece dela: vse sobote popoldan in nedelje dopoldan od začetka
novembra, pa do konca januarja. Prav zaradi tega gre vsa zahvala vsem
našim, kot tudi ostalim tečajnikom, ki vestno obiskujejo ta tečaj. V društvu
bomo ponosni na to, da se nam bodo konec januarja naslednjega leta v
operativnih vrstah pridružile nove operativke in operativci: Marija
Menkinoska, Mojca Intihar, Nik Kočevar, Erik Kočevar, Lan Soko, Jure Šega,
Tomaž Ule in Žan Kelnarič.
Vsem sedanjim tečajnikom in seveda tudi vsem ostalim, ki so se že
udeleževali izobraževanj še enkrat hvala s povabilom, da se izobražujejo
tudi v bodoče.
Predsednik GZ Cerknica: Rajko Intihar

Ob prihajajočem letu želimo vsem krajankam in krajanom
vesele božične praznike ter srečno in varno novo leto
2014!

PGD Grahovo

Izdal PGD Grahovo, odgovarja predsednik društva Bogdan Kočevar, december 2013

